
 

 

 

ПЛАН 

роботи Комітету з питань організації державної влади,  

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на період четвертої сесії 

Верховної Ради України IХ скликання 

 

 

 

 

 

 

 

(вересень 2020 року  - січень 2021 року) 
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ЗМІСТ  ПЛАНУ РОБОТИ 

 

 

Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України 

(Комітет є головним)  

 

стор. 3 – 32 

Розділ II. Законопроекти, які комітет  має розглянути  і  подати свої  пропозиції 

(Комітет не є головним)  

 

стор. 33 – 77 

Розділ III.  Питання, які розглядаються  Комітетом в порядку контролю  

за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень 

 

стор. 78 – 82 

Розділ IV.  Питання (з числа віднесених до відома Комітету), які пропонується  

розглянути на парламентських слуханнях та щотижневих  «Годинах запитань  до  Уряду» (окремо) 

 

стор. 83 

Розділ V.  Питання, які  передбачається  розглянути  на  виїзних засіданнях Комітету, 

виїзних комітетських слуханнях, круглих столах  (із зазначенням дати і місця проведення  

засідання); конференції,  семінари, «круглі столи»,  інші заходи, які будуть проводитися 

Комітетом або за його участю  

 

стор. 84 – 91 
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Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України  

(Комітет визначено головним)  

 

№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

1.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо повноважень місцевих рад 

(реєстр. №2369, н.д. Р.Требушкін) 

 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін  
Т.Корнієнко 

Комітет пропонує 

НЕ включати дані 

законопроекти  

до порядку 

денного четвертої 

сесії, оскільки 

відповідно до 

пункту 3  частини 

першої статті 114 

Регламенту ВРУ 

прийняв рішення  

за наслідками 

розгляду в 

першому читанні 

направити їх 

авторам на 

доопрацювання 

 

2.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту 

прав власників квартир у 

багатоквартирному будинку (реєстр. 

№2354, н.д. В.Новинський, С.Магера та ін) 

  
 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов  
 

С.Прітчіна 

В.Коваленко 

3.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про благоустрій населених пунктів" 

(реєстр. №2688, н.д. О.Юрченко, 

Ю.Камельчук) 
 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар  
В.Коваленко 

4.  

Проект Закону про інтерпеляцію (реєстр. 

№3499, н.д. Я.Железняк та інші) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67240
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67802
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68867
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

5.  Проект Закону про мораторій на забудову 

та зміну цільового призначення земель 

природно-заповідного фонду, іншого 

природоохоронного призначення, а також 

земель оздоровчого та рекреаційного 

призначення в місті Одеса (реєстр. №3022, 

н.д. А.Дмитрук, О.Леонов та інші) 
 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

В.Коваленко 

І.Казімірова 

 

 

 

 

Комітет пропонує 

НЕ включати дані 

законопроекти 

до порядку 

денного четвертої 

сесії, оскільки 

відповідно до 

пункту 2 частини 

першої статті 114 

Регламенту ВРУ 

прийняв рішення 

за наслідками 

розгляду в 

першому читанні 

їх відхилити  

 

 

 

 

 

 

 

6.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

проведення добровільного попереднього 

психіатричного, наркологічного огляду та 

психофізіологічного опитування із 

застосуванням поліграфа кандидатів у 

народні депутати України) (реєстр. №2326,  

н.д. О.Качура) 

 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

А.Загоруйко  

 

В.Каніковська 

І.Ляшко 

7.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" щодо обов'язковості 

будівництва об'єктів громадського 

обслуговування населення соціальної сфери 

(реєстр. №2363,н.д. І.Констанкевич та інш.) 

 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар  
І.Казімірова 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68073
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67205
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67250
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

8.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо правового 

регулювання відносин між співвласниками 

багатоквартирних будинків і власниками та 

наймачами (орендарями) квартир або 

нежитлових приміщень у багатоквартирних 

будинках (реєстр. №2564, н.д. О.Юрченко, 

А.Клочко, В.Безгін та інші) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов  

 

С.Прітчіна 

В.Коваленко 

 

 

 
Комітет пропонує 

НЕ включати дані 

законопроекти 

до порядку 

денного четвертої 

сесії, оскільки 

відповідно до 

пункту 2 частини 

першої статті 114 

Регламенту ВРУ 

прийняв рішення 

за наслідками 

розгляду в 

першому читанні 

їх відхилити  

 

9.  Проект Постанови про призначення 

чергових виборів депутатів обласних, 

районних, міських, районних у містах, 

сільських, селищних рад, сільських, 

селищних, міських голів, старост села, 

селища у 2020 році (25 жовтня 2020 року) 

(реєстр. №3582, н.д. О.Гончаренко) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

А.Загоруйко Л.Дмитрук 

10.  Проект Постанови про призначення 

чергових місцевих виборів у 2020 році (25 

жовтня 2020 року) (реєстр. №3813, н.д. 

О.Пузанов, Д.Ісаєнко, Т.Плачкова та інші) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

А.Загоруйко Л.Дмитрук 

11.  Проект Постанови про призначення 

чергових місцевих виборів у 2020 році 

(реєстр. №3834, н.д. Р.Лозинський, 

С.Бобровська, Я.Юрчишин, Ю.Клименко та 

інші) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

А.Загоруйко Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67590
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69009
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69445
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

12.  Проект Закону про внесення змін до 

Прикінцевих та перехідних положень 

Виборчого кодексу України щодо 

функціонування регіональних органів 

адміністрування Державного реєстру 

виборців на період до утворення 

регіональних представництв ЦВК (реєстр. 

№3621, н.д. А. Загоруйко, О. Корнієнко) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

А.Загоруйко 

 
В.Каніковська 

 

 

 

 

 

 

 

Комітет пропонує 

НЕ включати дані 

законопроекти,  

до порядку 

денного четвертої 

сесії, оскільки 

вони втратили 

актуальність у 

зв’язку з 

прийняттям 

Законів України 

та Постанов ВРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Проект Закону про внесення змін до статті 225 

Виборчого кодексу України (щодо розміру 

грошової застави) (реєстр.№2769, друге 

читання) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

А.Загоруйко В.Каніковська 

14.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (реєстр. №0860, друге читання) 

- 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

І.Казімірова 

15.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про статус депутатів місцевих 

рад» (щодо відкликання депутатів місцевих 

рад) (реєстр. №0867, друге читання) 

 

- А.Загоруйко І.Ляшко 

16.  Проект Закону про створення, ліквідацію та 

зміну меж районів Львівської області 

(реєстр. №1217, н.д. М.Бондар, М.Величкович) 

 

- 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69074
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66588
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

17.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Сєвєродонецької 

міської ради Луганської області (реєстр. 

№2048, н.д. С.Шахов, О.Сухов, С.Вельможний) 

 

 

- А.Загоруйко Л.Дмитрук 

 

 

 

 

 

 

Комітет пропонує 

НЕ включати дані 

законопроекти,  

до порядку 

денного четвертої 

сесії, оскільки 

вони втратили 

актуальність у 

зв’язку з 

прийняттям 

Законів України 

та Постанов ВРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Українського 

міського голови Обухівського району 

Київської області (реєстр. №2121, н.д. 

О.Дубінський) 

 

- А.Загоруйко Л.Дмитрук 

19.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Української міської 

ради Обухівського району Київської 

області (реєстр. № 2192, н.д. О.Дубінський) 

 

- А.Загоруйко Л.Дмитрук 

20.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів 

Драгомирчанської сільської ради 

Тисменицького району Івано-Франківської 

області (реєстр. № 2162, н.д. І.Фріс) 

 

 

- А.Загоруйко Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66669
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66793
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66967
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66914
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

21.  Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Київської області, зміну і встановлення меж 

Києво-Святошинського, Бородянського 

районів, міста Ірпінь та селища Гостомель 

Київської області (реєстр. №2552, н.д. 

Л.Буймістер, А.Клочко, А.Дубнов) 

 

- 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

 

 

 

 

Комітет пропонує 

НЕ включати дані 

законопроекти,  

до порядку 

денного четвертої 

сесії, оскільки 

вони втратили 

актуальність у 

зв’язку з 

прийняттям 

Законів України 

та Постанов ВРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Проект Закону про внесення змін до статті 

15 Закону України "Про вибори Президента 

України" (щодо підстав прийняття 

Верховною Радою України постанови про 

проведення позачергових виборів 

Президента України) (реєстр. №2516, н.д. 

В.Рабінович) 

 

- А.Загоруйко В.Каніковська 

23.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Українського 

міського голови Обухівського району 

Київської області (реєстр. №2196, н.д. 

А.Клочко, А.Загоруйко, Р.Лозинський, 

І.Володимир, А.Шкрум, О.Корнієнко, 

О.Качура, В.Безгін) 

 

 

 

 

- 
А.Загоруйко Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67509
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66977
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

24.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Конотопської міської 

ради Конотопського району Сумської 

області (реєстр. №2375, н.д. О.Качура) 

- А.Загоруйко Л.Дмитрук 

 

 

 

 

 

Комітет пропонує 

НЕ включати дані 

законопроекти,  

до порядку 

денного четвертої 

сесії, оскільки 

вони втратили 

актуальність у 

зв’язку з 

прийняттям 

Законів України 

та Постанов ВРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Куп'янського 

міського голови Харківської області 

(реєстр. №2298, н.д. Д.Любота) 

- А.Загоруйко Л.Дмитрук 

26.  Проект Постанови про дострокове 

припинення повноважень Мелітопольської 

міської ради та призначення позачергових 

виборів ради (реєстр. №3166, н.д. 

В.Крейденко   М.Пашковський, 

М.Ананченко,    М.Задорожній, Д.Володіна, 

Т.Рябуха, О.Копиленко, Т.Тарасенко, 

М.Стефанчук, В.Стернійчук, В.Козак, та 

ініші) 

- 

 

А.Загоруйко 

 

Л.Дмитрук 

27.  Проект Постанови про дострокове 

припинення повноважень міського голови 

міста Звенигородка та Звенигородської 

міської ради Звенигородського району 

Черкаської області у зв'язку з діями, що 

порушують Конституцію України і Закони 

України, права і свободи громадян, 

- А.Загоруйко Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67281
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68302
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

суперечать державним інтересам, 

підривають засади місцевого 

самоврядування та призначення 

позачергових виборів (реєстр. №2452, н.д. 

А.Пушкаренко та інші) 

 

Комітет пропонує 

НЕ включати дані 

законопроекти,  

до порядку 

денного четвертої 

сесії, оскільки 

вони втратили 

актуальність у 

зв’язку з 

прийняттям 

Законів України 

та Постанов ВРУ 

28.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (щодо передачі, припинення 

або тимчасового зупинення повноважень 

органів державного архітектурно-

будівельного контролю) (реєстр. №0862, 

друге читання) 

- А.Клочко Г.Михайленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67412
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

29.  Проект Постанови про присвоєння 

найменування населеному пункту 

Тисменицького району Івано-Франківської 

області (реєстр. №3535, н.д. А.Клочко) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз вересень 

30.  Проект Постанови про перейменування 

села Мармузовичі Буського району 

Львівської області (реєстр. №2715, н.д. 

А.Клочко) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз вересень 

31.  
Проект Закону про адміністративну 

процедуру № 3475, КМУ, Д.Шмигаль) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 
вересень 

32.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

створення правових підстав для утворення 

агломерації як однієї з форм 

співробітництва територіальних громад 

(реєстр. №2637, н.д. В.Безгін, А.Клочко, 

О.Шуляк та інші) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
вересень 

33.  Проект Закону України "Про місто Київ –

столицю України" (реєстр. №2143-3, друге 

читання)  

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
Т.Корнієнко вересень 

34.  Проект Закону про надання будівельної 

продукції на ринку (реєстр. №2698, друге 

читання) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

А.Клочко 

О.Шуляк 

І.Юнаков 

Г.Михайленко вересень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68927
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68834
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67710
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67817
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

35.  Проект Закону про внесення змін до статті 

46 Житлового кодексу Української РСР 

щодо позачергового забезпечення житлом 

осіб, які взяті ні облік до 01 січня 1993 року 

та проживають у житлі тимчасового 

призначення (реєстр. №2443, н.д.  О.Літвінов 

та інші) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов  
 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 
вересень 

36.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

уточнення окремих виборчих процедур 

(реєстр. №3971, н.д. А.Загоруйко, В.Безгін, 

О.Корнієнко, А.Клочко) 

розглянуто 

під час 

1-3 сесії 

А.Загоруйко В.Каніковська вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67391
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

 

37.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо утворення військово-

цивільних адміністрацій (реєстр. №3913, 

н.д. О.Корнієнко, А.Клочко, В.Безгін, 

В.Рубльов та інші) 

вересень 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк 

 

 

вересень 

38.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

утворення та ліквідації районних 

державних адміністрацій у зв'язку з 

утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. 

№3975, н.д. В.Безгін, Т.Батенко, В.Іванов, 

А.Урбанський, Л.Білозір, І.Юнаков, 

П.Бакунець, Р.Грищук, О.Шуляк, 

А.Загоруйко, В.Рубльов, О.Корнієнко, 

О.Аліксійчук, А.Клочко, З.Андрійович) 

вересень 
О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

О.Ляшко 
вересень 

39.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг та 

удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі (реєстр. №2679, друге 

читання) 

вересень 
І.Гузь 

Л.Білозір 

М.Маценко 

Ю.Пилявський 

 

жовтень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67789
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

40.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо забезпечення додержання 

державних гарантій місцевого 

самоврядування та захисту його 

економічних основ (реєстр. №3118, друге 

читання) 

вересень 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 
жовтень 

41.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

впорядкування окремих питань діяльності 

та організації органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування у зв'язку 

з утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. 

№3651, КМУ, Д. Шмигаль) 

вересень 

Р.Лозинський 

А.Загоруйко 

Д.Гурін 

 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

В.Каніковська 

Ю.Гарбуз 

жовтень 

42.  Проект Закону про внесення зміни до статті 

10 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації" щодо призначення 

заступників голів місцевих державних 

адміністрацій (реєстр. №3639, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

вересень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк жовтень 

43.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення 

державних гарантій для громадян, які 

проживають в гірських та високогірних 

вересень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
жовтень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68225
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69133
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69114
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

населених пунктах  (реєстр. №2003, н.д. 

А.Шкрум, М.Волинець, В.Івченко, 

С.Соболєв, М.Цимбалюк, А.Пузійчук, 

О.Мейдич, Г.Немиря, В.Кабаченко, 

В.Наливайченко) 

44.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо стимулювання 

економічного розвитку та забезпечення 

соціальної стабільності гірських та 

високогірних населених пунктів (реєстр. 

№2003-1, н.д. А.Лопушанський,  

М.Княжицький) 

вересень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

жовтень 

45.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус гірських населених 

пунктів в Україні" щодо розвитку гірських 

та високогірних населених пунктів (реєстр. 

№2785, н.д. З.Андрійович) 

 

вересень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

жовтень 

46.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус гірських населених 

пунктів в Україні" щодо розвитку гірських 

та високогірних населених пунктів (реєстр. 

№2785-1, н.д. О.Марусяк) 

 

вересень 

 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін  
 

Ю.Гарбуз жовтень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66618
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66858
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68061
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

47.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо містобудівної та 

архітектурної діяльності (реєстр. №3336, 

н.д. О.Дунда, О.Дубінський, В.М'ялик, 

Г.Бондар, Д.Гурін, Д.Чорний, В.Рубльов, 

В.Іванов, В.Бондар, Т.Батенко, Р.Мулик, 

Є.Брагар,  С.Демченко, І.Фріс, Л.Забуранна,   

А.Ковальов, О.Вінтоняк) 

вересень 

 

 

А.Клочко 

Г.Бондар 

 

 

І.Казімірова 

Р.Багнюк 

жовтень 

48.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" щодо Генеральної схеми 

планування території України (реєстр. 

№3337, н.д. О.Дунда, В.М'ялик, Г.Бондар, 

Д.Гурін, Д.Чорний, В.Рубльов, В.Іванов та 

інші) 

вересень 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

І.Казімірова жовтень 

49.  Пропозиції Президента до Закону "Про 

внесення змін до Закону України "Про 

державну службу" щодо кандидатського 

резерву" (реєстр. №3491) 

 

вересень 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 
жовтень 

50.  Проект Закону про внесення змін до статті 

91 Закону України "Про державну службу" 

(реєстр. №3489, друге читання) 

 

вересень 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

жовтень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68586
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68587
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68852
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

51.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення проходження державної 

служби (реєстр. №3748, КМУ, Д.Шмигаль) 

вересень 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

 

жовтень 

52.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

оптимізації дорожнього будівництва та 

удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. №2680, 

друге читання) 

вересень 

А.Клочко  

О.Шуляк 

І.Юнаков 

О.Дунда  

Г.Михайленко жовтень 

53.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

реформування державного регулювання у 

сфері містобудування (реєстр. № 3875, н.д. 

А.Клочко, О.Куницький, В.Медяник та 

інші) 

вересень А.Клочко 
І.Казімірова 

Р.Багнюк 
жовтень 

54.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Кабінет Міністрів України" 

щодо діяльності Спеціальної контрольної 

комісії з питань приватизації (реєстр. 

№3757, КМУ, Д.Шмигаль) 

вересень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 
жовтень 

55.  Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України "Про 

призначення чергових місцевих виборів у 

вересень А.Загоруйко Л.Дмитрук жовтень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69288
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67791
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69304
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

2020 році" щодо можливості забезпечення 

представництва спільних інтересів 

територіальних громад сіл, селищ і міст 

Донецької та Луганської областей (реєстр. 

№3943, н.д. О.Качура) 

56.  Проект Закону про забезпечення 

проведення перших виборів депутатів 

окремих сільських, селищних, міських рад 

Донецької і Луганської областей та 

відповідних сільських, селищних, міських 

голів 25 жовтня 2020 року (реєстр. №3976, 

н.д. В.Новинський, В.Гриб, С.Магера, 

М.Магомедов, Д.Шпенов) 

вересень 

А.Загоруйко 

О.Качура 

О.Корнієнко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 
жовтень 

57.  Проект Закону про внесення змін до 

Виборчого кодексу України щодо 

спрощення умов реєстрації кандидатів у 

депутати на місцевих виборах (реєстр. 

№3995, н.д. В.Цабаль, Р.Лозинський) 

 

вересень А.Загоруйко В.Каніковська жовтень 

58.  Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Глиняни Золочівського району 

Львівської області (реєстр. №2319, н.д. 

Т.Батенко) 

 

жовтень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

листопад 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67196
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

59.  Проект Постанови про внесення зміни до 

Постанови Верховної Ради України "Про 

утворення та ліквідацію районів" (щодо 

перейменування Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області на 

Галицький) (реєстр. №3001а, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

жовтень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

листопад 

60.  Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Лозова і Лозівського району 

Харківської області (реєстр. №3652, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

жовтень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
листопад 

61.  Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області (реєстр.  

№3653, КМУ, Д.Шмигаль) 

жовтень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

 

листопад 

62.  Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Ніжин і Ніжинського району 

Чернігівської області (реєстр.  №3654, 

КМУ, Д.Шмигаль) 

жовтень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
листопад 

63.  Проект Постанови про визнання Постанови 

Верховної ради України від 06.09.2012 р. № 

5215-VI "Про зміну і встановлення меж 

міста Харків, Дергачівського і Харківського 

районів Харківської області" такою, що 

жовтень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
листопад 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69134
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69135
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69136
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

втратила чинність (реєстр. №3746,  н.д. 

О.Федьман) 

64.  Проект Постанови про перейменування 

села Борщів Перемишлянського району 

Львівської області (реєстр. №2648, н.д. 

Т.Батенко) 

жовтень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
листопад 

65.  Проект Постанови про перейменування 

села Поминик Маньківського району 

Черкаської області (реєстр. №3209, н.д. 

С.Нагорняк) 

жовтень 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 
листопад 

66.  Проект Закону про народовладдя через 

всеукраїнський референдум (реєстр. 

№3612, друге читання) 

жовтень 

 

А.Загоруйко 

 

Т.Кирилюк 

 

листопад 

67.  Проект Закону про внесення змін до статті 

4 Закону України "Про асоціації органів 

місцевого самоврядування" (щодо усунення 

обмеження органів місцевого 

самоврядування у членстві у 

всеукраїнських асоціаціях) (реєстр. №2668, 

н.д. Д.Микиша) 

жовтень 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко листопад 

68.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо 

врегулювання окремих питань проведення 

конкурсу на зайняття вакантних посад 

жовтень 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

 

листопад 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69284
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67734
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68364
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69060
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67762
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

державної служби (реєстр. №3341, н.д. 

С.Гривко) 

69.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо 

удосконалення порядку призначення на 

посаду державної служби (реєстр. №3362, 

н.д. М.Дирдін, А.Костін, І.Верещук, 

С.Демченко, Б.Торохтій, І.Аллахвердієва,  

І.Копитін, О.Пасічний) 

жовтень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

 

 

 

листопад 

70.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

підвищення якості управління 

багатоквартирними будинками та 

вдосконалення діяльності об'єднань 

співвласників багатоквартирного будинку 

(реєстр. №2606, н.д. А.Стріхарський) 

жовтень 

 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Казімірова листопад 

71.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо пайової 

участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту (реєстр. №2822, н.д. 

Р.Требушкін) 

жовтень 

 

О.Шуляк 

Дунда 

Г.Михайленко листопад 

72.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" щодо пайової участі у розвитку 

жовтень 

 

 

О.Шуляк 

Г.Михайленко листопад 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68626
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67661
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68012
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

інфраструктури населеного пункту (реєстр. 

№3174, н.д. З.Андрійович) 
 

О.Дунда 

 

73.  Проект Закону про державну підтримку 

жінок, яким присвоєно почесне звання 

України "Мати-героїня" (реєстр. №2435, 

н.д. Д.Чорний, А.Поляков, К.Нестеренко) 

 

жовтень 
О.Качура 

О.Корнієнко 
Л.Дмитрук листопад 

74.  Проект Закону про внесення змін до статті 

59-1 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів (реєстр. 

№3034а, н.д. О.Макаров, А.Осадчук, 

О.Устінова, Р.Лозинський, Я.Юрчишин, 

А.Радіна, А.Клочко, Г.Янченко) 

листопад 
Р.Лозинський 

Д.Гурін  

Т.Корнієнко 

І.Ляшко 
грудень 

75.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

вдосконалення порядку призначення та 

звільнення з посад членів Кабінету 

Міністрів України (реєстр. №3195, друге 

читання) 
 

листопад 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 

 

 

грудень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68313
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67378
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68342
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

76.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку" щодо порядку 

встановлення результатів голосування на 

зборах об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (реєстр. №3367, 

н.д. Р.Требушкін) 

листопад 

 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

 

І.Казімірова 

В.Коваленко 
грудень 

77.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо управління 

багатоквартирними будинками (реєстр. 

№ 3878, н.д. О.Літвінов) 

листопад 
О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 
грудень 

78.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

створення додаткових можливостей для 

прийняття управлінських рішень у 

багатоквартирних будинках (реєстр. 

№3937, н.д. М.Лаба) 

листопад 
О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 
грудень 

79.  Проект Закону про внесення змін до статті 

20 Закону України "Про державну службу" 

щодо виключення вимоги вільного 

володіння іноземною мовою для державних 

службовців та забезпечення рівного права 

доступу громадян до державної служби 

(реєстр. №2544, н.д. Є.Шевченко) 

листопад 
О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 
грудень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68631
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67560
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

80.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

упорядкування умов грошового 

забезпечення окремих категорій осіб) 

(реєстр. № 2750, н.д. І.Геращенко, 

Р.Павленко, С.Федина, О.Гончаренко, 

І.Фриз, С.Алєксєєв, М.Саврасов та інщі) 

листопад 
О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 
грудень 

81.  Проект Закону про впровадження 

додаткових доходів до Державного 

бюджету України, бюджетів областей 

України, бюджетів територіальних громад 

та про почесні відзнаки "За наповнення 

державного бюджету України", "За 

наповнення бюджету області", "За 

наповнення бюджету територіальної 

громади" (реєстр. №2753, н.д. С.Гривко) 

листопад 
О.Корнієнко 

В.Рубльов 

Л.Дмитрук 

О.Маковський 
грудень 

82.  Проект Закону про внесення зміни до 

деяких законодавчих актів України щодо 

обмеження розміру заробітної плати у 

державному секторі (реєстр. №2820, н.д. 

Н.Королевська, Ю.Солод, Н.Шуфрич, 

С.Ларін, В.Борт, Ю.Павленко, М.Скорик, 

В.Кальцев та інші) 

 

листопад 
О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський грудень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68007
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

83.  Проект Закону про внесення змін до 

Виборчого кодексу України щодо 

уточнення вимог до подання кандидатами 

на виборні посади декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування 

(реєстр. №3029, н.д. С.Мінько, 

М.Мезенцева, Ю.Яцик, В.Рубльов) 

листопад 

А.Загоруйко 

О.Качура 

О.Корнієнко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 
грудень 

84.  Проект Закону про статус малонаселених 

територій (реєстр. №3429, н.д. А.Поляков, 

Ю.Яцик, О.Семінський, В.Кабаченко,    

І.Колихаєв, А.Скороход, А.Славицька, 

А.Деркач, А.Бурміч, В.Чорний, 

А.Одарченко, О.Качний, О.Василевська-

Смаглюк, О.Кучеренко, М.Цимбалюк, 

М.Волинець, А.Ніколаєнко  та інші) 

листопад 

 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

 

Ю.Гарбуз 

 

грудень 

85.  Проект Закону про визнання таким, що 

втратив чинність, Закону України № 348-IX 

від 05.12.2019 "Про внесення змін до 

Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" щодо 

спрощення процедури затвердження 

перспективних планів формування 

територій громад Автономної Республіки 

листопад 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз грудень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68085
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68749
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

Крим, областей" (реєстр. №3020, н.д. 

М.Скорик) 

86.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про очищення влади" (щодо 

недопущення зовнішнього впливу на 

інтереси держави) (реєстр. №3326, н.д. 

Ф.Христенко) 

листопад 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

Т.Кирилюк грудень 

87.  Проект Закону про визнання таким, що 

втратив чинність, Закону України "Про 

очищення влади" (реєстр. №2287, н.д. 

М.Бужанський) 

 

листопад 
О.Качура 

О.Корнієнко 

 

Т.Кирилюк 

О.Маковський 

 

грудень 

88.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо розпорядження землями 

комунальної власності (реєстр. №3801, н.д. 

А.Клочко, А.Костюх) 

 

листопад 
Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 
грудень 

89.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

підвищення прозорості та доступності для 

аналізу рішень органів місцевого 

самоврядування (реєстр. №3567, н.д. 

Р.Грищук, О. Аліксійчук, І.Аллахвердієва,  

листопад 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко грудень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68071
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68576
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67130
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68986
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

В.Безгін, Ж.Беленюк, А.Боблях, 

Р.Горбенко, С.Гривко Р.Каптєлов, 

Є.Кравчук, І.Кривошеєв, С.Кузьміних, 

А.Мотовиловець, М.Потураєв, Е.Прощук, 

В.Стернійчук, В.Тимофійчук, О.Ткаченко, 

Б.Торохтій, Г.Третьякова, Д.Чорний, 

О.Шуляк) 

90.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

підвищення прозорості діяльності органів 

місцевого самоврядування (реєстр. №3567-1, 

н.д. Д.Чорний) 

листопад 

 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

В.Безгін 

Т.Корнієнко грудень 

91.  Проект Закону про внесення змін до статті 

11 Закону України "Про Кабінет Міністрів 

України" (щодо Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України) (реєстр. 

№3468, н.д. С.Кузьміних) 

листопад 

 

Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

 
грудень 

92.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо заборони 

фінансування органів влади та їх посадових 

(службових) осіб з-за кордону та заборони 

найвищим посадовим особам держави мати 

громадянство (підданство) іноземної 

держави (реєстр. №3572, н.д. В.Рабінович) 

листопад 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 
грудень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69189
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68815
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68997


 28 

№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

93.  Проект Постанови про ліквідацію 

непотрібних державних органів та зайвих 

державних функцій (реєстр. №3885, н.д. 

М.Заремський) 

листопад 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 
грудень 

94.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" щодо 

вдосконалення порядку об'єднання 

(приєднання) територіальних громад, що 

розташовані на територіях суміжних 

адміністративно-територіальних одиниць 

(реєстр. №2554, н.д. І.Марчук, О.Мережко, 

А.Клочко, В.Безгін, М.Бужанський, 

Ю.Мисягін,·Ю.Здебський, І.Калаур, 

Ю.Заславський, А.Поляков та інші)  

грудень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

січень 

95.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" щодо 

надання стипендії для навчання осіб у 

провідних закладах вищої освіти у світі та 

подальшого вступу на державну службу 

(реєстр. №2556, н.д. А.Шкрум, А.Клочко, 

С.Бабак, Д.Гурін, О.Корнієнко, 

А.Загоруйко, Г.Бондар, Р.Лозинський, 

І.Совсун) 

грудень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

січень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67573
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67575
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

96.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

встановлення обмежень в оплаті праці та 

відпусток осіб, які займають політичні 

посади, і відповідальності за отримання 

ними доходів не за основним місцем роботи 

(реєстр. №2828, н.д. Г.Третьякова, 

В.Струневич, О.Арсенюк, С.Гривко, 

А.Остапенко) 

грудень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

 

січень 

97.  Проект Закону про внесення зміни до 

деяких законодавчих актів України щодо 

встановлення обмежень в оплаті праці та 

відпусток осіб, які займають політичні 

посади, керівників та заступників 

керівників державних органів, підприємств 

державного сектору економіки (реєстр. 

№2828-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, 

В.Борт, В.Гнатенко, В.Мороз,  

Ф.Христенко) 

грудень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

І.Ляшко 

 

січень 

98.  Проект Закону про внесення змін до 

розділу XI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про державну 

службу" щодо пенсійного забезпечення 

державних службовців, звільнених із 

грудень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський січень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68019
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68180
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

займаних посад у зв'язку з реорганізацією 

(ліквідацією) підприємств, установ та 

організацій (реєстр. №3135, н.д. А.Яценко) 

99.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

забезпечення партійного плюралізму при 

формуванні складу представницьких 

органів і обранні виборних осіб на 

парламентському рівні (реєстр. №3452, н.д. 

О.Качура) 

грудень 

 

А.Загоруйко 

 

В.Каніковська січень 

100.  Проект Закону про внесення змін до 

Виборчого кодексу України щодо 

забезпечення партійного плюралізму при 

формуванні складу представницьких 

органів і обранні виборних осіб на 

місцевому рівні (реєстр. №3453, н.д. 

О.Качура) 

 

грудень 

 

А.Загоруйко 

 

В.Каніковська січень 

101.  Проект Постанови про невідкладну 

розробку та ухвалення комплексної 

державної програми підвищення рівня 

життя мешканців сільських територій 

(реєстр. №3549, н.д. І.Колихаєв) 

 

грудень 

 

І.Гузь 

В.Рубльов 

Ю.Пилявський січень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68268
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68782
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68783
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68955
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

102.  Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України "Про 

утворення та ліквідацію районів" (щодо 

Яснозірської сільської ради) (реєстр. 

№3999, н.д. О. Скічко) 

грудень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

січень 

103.  Проект Постанови про перейменування 

села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської області (реєстр. № 3980, н.д. 

О.Кулініч) 

грудень  
Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

січень 

104.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо 

врегулювання окремих питань проходження 

державної служби (реєстр. №0868, друге 

читання) 

 

січень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський січень 

105.  Проект Закону про службу в органах 

місцевого самоврядування (реєстр. №1223, 

н.д. А.Шкрум) 

січень 
О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський січень 

106.  Проект Закону про Державний Прапор України 

(реєстр. №0866, друге читання) 

 

січень 

О.Качура 

О.Корнієнко Ю.Пилявський січень 

107.  Проект Закону про Прапор Національної 

Гідності (реєстр. №2229, н.д. О.Савчук) 

 

січень 

О.Качура 

О.Корнієнко Ю.Пилявський січень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66592
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67022
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

108.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо створення 

інституційного механізму здійснення 

громадського контролю за діяльністю 

органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування (реєстр. №2282, н.д. 

Г.Третьякова, В.Безгін, Л.Білозір та інш.)  

січень 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

І.Ляшко січень 

109.  Проекти постанов про призначення 

позачергових місцевих виборів 
протягом сесії А.Загоруйко Л.Дмитрук протягом сесії 

110.  Проекти постанов з питань 

адміністративно-територіального устрою 
протягом сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
протягом сесії 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67115
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Розділ II. Законопроекти, які Комітет  має розглянути  і  подати свої  пропозиції 

(Комітет не є головним)  

 

№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської 

діяльності (реєстр. №1067-д, -д/П, н.д. Д.Наталуха, Р.Підласа) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
Ю.Пилявський 

2.  Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до 

Президента України щодо "зняття блокади Донбасу" - 

припинення економічної, енергетичної та транспортної блокади 

території України, де органи державної влади України 

тимчасово не здійснюють свої повноваження (території 

окремих районів Донецької та Луганської областей) (реєстр. 

№1088, н.д. В.Новинський, Д.Шпенов, С.Магера, 

М.Магомедов, В.Гриб) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гузь 

Д.Гурін 

В.Рубльов 

 

 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

3.  Проект Постанови про відновлення соціально-економічних 

зв'язків в окремих районах Донецької та Луганської областей з 

метою захисту прав і свобод громадян України, що проживають 

на цих територіях (реєстр. №1090, н.д. В.Новинський, 

Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб)  

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гузь 

Д.Гурін 

В.Рубльов 

 

 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

4.  Проект Закону про надання допомоги в окремих районах 

Донецької та Луганської областей (реєстр. №1091, н.д. 

В.Новинський, Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гузь 

Д.Гурін 

В.Рубльов 

 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66339
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66340
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

5.  Проект Закону про прийняття заходів щодо відновлення 

функціонування банківської системи та грошових переказів в 

окремих районах Донецької та Луганської областей (реєстр. 

№1092, н.д. В.Новинський, Д.Шпенов, С.Магера, 

М.Магомедов, В.Гриб)  

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гузь 

Д.Гурін 

В.Рубльов 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

О.Маковський 

6.  Проект Закону про особливості управління окремими 

територіями Донецької та Луганської областей (реєстр. №1099, 

н.д. В.Новинський, Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, 

В.Гриб)  

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гузь 

Д.Гурін 

В.Рубльов 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

Т.Корнієнко 

7.  Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України 

"Про ціни і ціноутворення" щодо відновлення державного 

регулювання цін (реєстр. №1119, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, 

Ю.Бойко, Ю.Іоффе, В.Німченко, Н.Шуфрич, В.Рабінович) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

 

8.  Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України 

"Про Всеукраїнський перепис населення" (щодо визначення 

періодичності проведення перепису населення України) 

(реєстр. №1159, н.д. Д.Шпенов) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко 

 

Т.Кирилюк 

9.  Проект Закону про податковий суверенітет України та офшорні 

компанії (реєстр. №1181, н.д. Ю.Тимошенко, С.Соболєв, 

О.Абдуллін, В.Дубіль, С.Власенко, О.Кондратюк, інші)  

протягом 

сесії 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

Г.Михайленко 

10.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо 

добровільного одноразового декларування активів фізичних 

осіб (реєстр. №1183, н.д. Н.Южаніна, А.Кіт, Р.Павленко, 

М.Саврасов, О.Синютка, М.Джемілєв, інші)  

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

 

В.Коваленко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66344
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66369
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66385
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66455
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66473
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66482
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

11.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення питань керівництва 

територіальною обороною (реєстр. №1226, н.д.І.Верещук, 

Ю.Мисягін, І.Копитін, М.Безугла)  

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

12.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо набуття громадянами України - засновниками 

фермерських господарств права власності на земельні ділянки, 

надані їм у постійне користування чи довічне успадковуване 

володіння для створення та/або ведення фермерського 

господарства (селянського (фермерського) господарства) 

(реєстр. №2065, н.д. В.Івченко, А.Пузійчук, О.Мейдич, 

І.Кириленко) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

13.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних 

центрів і децентралізації роботи з молоддю) (реєстр. №2075, 

н.д. І.Крулько, А.Кожем'якін, Г.Мазурашу, А.Лабунська, 

М.Цимбалюк, інші) 

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Д.Гурін 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

Т.Корнієнко 

14.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення" щодо захисту населення від шуму та інших факторів 

(реєстр. №2135 н.д. В.Івченко, О.Абдулін, М.Цимбалюк, 

А.Лабунська)  

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

С.Прітчіна 

15.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо ресторанного господарства) (реєстр. №2136, н.д. 

С.Тарута, А.Лабунська, В.Наливайченко, М.Цимбалюк) 

протягом 

сесії 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

Т.Корнієнко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66606
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66688
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66704
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66830
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66831
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

16.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб 

(реєстр. №2203, н.д.В.Сюмар, І.Фріз, І.Геращенко) 

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

Т.Кирилюк 

17.  

Проект Закону про управління відходами (реєстр. № 2207-1д, 

н.д. О.Бондаренко, О.Маріковський, К.Нестеренко, О.Юрченко, 

Ю.Овчинникова, А.Клочко, П.Якименко, А.Герус, Д.Наталуха,  

Е.Прощук та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

 

С.Прітчіна 

18.  

Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України 

"Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку 

оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень 

органів місцевого самоврядування (реєстр. №2228, н.д. 

Д.Микиша) 

протягом 

сесії 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

Т.Корнієнко 

19.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо перерахунку пенсій державним службовцям, 

працівникам органів місцевого самоврядування та іншим) 

(реєстр. №2257, н.д. Д.Шенцев, Д.Шпенов)  

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

20.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, державним 

службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та 

журналістам (реєстр. №2257-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

21.  

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 

передачі Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління 

справами до сфери управління Міністерства охорони здоров'я 

України (реєстр. №2269, н.д. О.Гончаренко, М.Бужанський)  

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

Т.Кирилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66991
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67094
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67062
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67254
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67096
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

22.  

Проект Закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та 

перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо 

надходжень до місцевих бюджетів Донецької та Луганської 

областей податку на доходи фізичних осіб та екологічного 

податку) (реєстр. №2273, М.Ткаченко, Р.Горбенко, О.Трухін, 

О.Кузнєцов)   

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

23.  

Проект Закону про відшкодування збитків, завданих населенню 

пошкодженням та/або знищенням житла внаслідок та в період 

проведення антитерористичної операції або операції 

Об'єднаних сил (реєстр. №2286, н.д. В.Новинський, В.Гриб, 

С.Магера, М.Магомедов, Д.Шенцев, Д.Шпенов)   

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

 

С.Прітчіна 

24.  
Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 

запобігання корупції" (щодо патронатної служби) (реєстр. 

№2305, нд. В.Кабаченко)  

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

25.  
Проект Закону про внесення зміни до статті 5 Закону України 

"Про державні лотереї в Україні" (реєстр. №2331, н.д. 

С.Литвиненко)  

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

26.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державні лотереї в Україні" та інших законів України щодо 

посилення державного регулювання лотерейної сфери в Україні 

(реєстр. №2331-1, н.д. М.Заблоцький) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

27.  
Проект Закону про українську жестову мову (реєстр. №2340, 

н.д. І.Борзова) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко В.Каніковська 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67100
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67129
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67170
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67211
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67382
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67223
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

28.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо імплементації положень деяких міжнародних 

угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного 

світу) (реєстр. №2351, н.д. О.Маріковський, Ю.Овчинникова, 

О.Бондаренко, К.Нестеренко, Д.Любота, З.Андрійович, 

О.Аліксійчук, В.Галайчук, О.Фельдман)  

 

протягом 

сесії 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Ю.Пилявський 

29.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового 

контролю на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів 

(реєстр. №2353, н.д. С.Мінько, В.Крейденко) 

протягом 

сесії 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Ю.Пилявський 

30.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері доступу до інформації щодо вдосконалення їх 

окремих положень (реєстр. №2381, н.д О.Василевська-

Смаглюк) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

31.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо спрощення 

процедури державної реєстрації змін до відомостей про 

структурні утворення політичної партії (реєстр. №2449, 

С.Соболєв, Р.Князевич, І.Геращенко, М.Папієв, В.Бондар, 

О.Корнієнко, О.Макаров)  

 

 

 

протягом 

сесії 

 

 

А.Загоруйко 

 

 

Т.Кирилюк 

32.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-

комунальних послуг (реєстр. №2458, н.д. Є.Пивоваров, 

А.Герус, Д.Микиша, О.Літвінов, О.Качура та інш.)  

протягом 

сесії 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

Ю.Пилявський 

С.Прітчіна 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67235
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67239
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67289
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67406
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67418
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

33.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо надання додаткових соціальних гарантій 

медичним працівникам, які брали безпосередню участь у 

забезпеченні проведення антитерористичної операції та/або 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил 

(реєстр. №2467, н.д. Я.Зінкевич, І.Геращенко, І.Фріз, 

І.Климпуш-Цинцадзе, Р.Павленко, інші)    

 

 

протягом 

сесії 

 

 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

 

 

С.Прітчіна 

34.  

Проект Закону про внесення змін до прикінцевих та перехідних 

положень" Закону України "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в 

Україні щодо терміну набрання чинності окремими 

положеннями (реєстр. №2470, н.д. С.Іонушас, Д.Гетманцев, 

О.Василевська-Смаглюк) 

 

 

протягом 

сесії 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

О.Данилюк 

35.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

звернення громадян" щодо умов розгляду звернень (реєстр. 

№2480, н.д. Г.Третьякова, В.Безгін, В.Струневич, О.Арсенюк, 

С.Гривко)  

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
І.Ляшко 

36.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

звернення громадян" щодо приведення його норм у 

відповідність до рішення Конституційного Суду України від 11 

жовтня 2018 року № 8-р/2018 (реєстр. №2480-1, н.д. 

Н.Королевська, Ю.Солод, В.Борт, В.Гнатенко, Ф.Христенко) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67434
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67438
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67450
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67604
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

37.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей" (реєстр. №2491, н.д. 

В.Медведчук, Ю.Бойко, В.Рабінович, Н.Шуфрич, Т.Козак, 

В.Німченко, Ю.Загородній, О.Колтунович, С.Льовочкин) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
Т.Корнієнко 

38.  
Проект Закону про акціонерні товариства (реєстр. №2493, н.д. 

Р.Підласа, А.Жупанин, Я.Железняк) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
Т.Корнієнко 

39.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань" щодо спрощення 

державної реєстрації об'єднань співвласників 

багатоквартирного будинку (реєстр. №2504, н.д. С.Мінько, 

М.Мезенцева) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 
В.Коваленко 

40.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення соціального захисту осіб, які мають 

встановлені законодавством пільги у сфері послуг (рєстр. №2512, н.д. 

С.Лабазюк) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

41.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту та розвитку бджільництва (реєстр. №2537, н.д. 

М.Лаба, А.Загоруйко, І.Колихаєв, І.Крулько, Р.Горват, В.Петьовка) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
І.Ляшко 

42.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, 

досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів 

державного бюро розслідувань) (реєстр. №2560, н.д. С.Іонушас, 

В.Неклюдов, М.Павлюк, В.Медяник, Г.Мамка) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

Т.Кирилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67464
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67468
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67489
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67505
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67551
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67583
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

43.  

Проект Закону про внесення зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної 

відповідальності за порушення державних стандартів. норм і правил 

у сфері благоустрою населених пунктів (реєстр. №2580, н.д. 

Є.Шевченко) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

44.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо питань громадянства (реєстр. №2590, ПУ В.Зеленський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

45.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальні 

послуги" (щодо забезпечення безоплатного проїзду у пасажирському 

транспорті працівникам надавачів соціальних послуг) (реєстр. 

№2594, н.д. Б.Приходько, С.Вельможний, М.Бабенко, Д.Любота, 

С.Гривко, О.Кузнєцов) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

Ю.Пилявський 

46.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про освіту" 

щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми 

дефіциту місць у дитячих садочках та школах (реєстр. №2595, н.д. 

С.Лабазюк) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

І.Ляшко 

 

47.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України 

щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки (реєстр. №2607, н.д. А.Дмитрук, 

О.Леонов, Д.Монастирський, М.Павлюк, М.Заремський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

48.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (реєстр. № 2623, н.д. Д.Гурін, М.Новіков, Д.Наталуха, 

А.Костін, В.Медяник, Р.Бабій) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

Ю.Пилявський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67622
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67632
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67638
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67639
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67680
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

49.  
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо окремих аспектів реформування контролюючих 

органів) (реєстр. №2630, н.д. С.Тарута, А.Ніколаєнко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

50.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю 

України (щодо посилення захисту конституційного права на 

вчасну оплату праці) (реєстр. №2650, н.д. М.Волинець, 

В.Наливайченко, А.Пушкаренко, С.Шахов, М.Бондар) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

 

51.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо встановлення відповідальності за порушення строку 

передачі документації на багатоквартирний будинок, в якому 

створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

(реєстр. №2667, н.д. О.Горенюк, М.Бужанський та інш.) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

 

52.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо захисту персональних даних, форм та умов надання згоди 

на їх обробку (реєстр. №2671-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, 

В.Борт, В.Гнатенко, В.Мороз, Ф.Христенко) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

 

53.  
Проект Закону про медіа (реєстр. №2693, н.д. М.Потураєв, 

Є.Кравчук, І.Констанкевич, О.Кабанов, А.Боблях, Є.Богуцька, 

Т.Рябуха, П.Сушко, Д.Нальотов, Т.Циба) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

 

54.  
Проект Закону про медіа (реєстр. №2693-д, н.д. М.Потураєв, 

Є.Кравчук, О.Кабанов, Т.Рябуха інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

 

55.  
Проект Закону про медіа в Україні (реєстр. №2693-2, н.д. 

М.Княжицький, С.Алєксєєв, М.Бондар інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

Т.Корнієнко 

І.Казімірова 

В.Каніковська 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67697
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67736
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67761
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67812
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

56.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя 

(реєстр. №2710-1, н.д. С.Власенко) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко В.Каніковська 

57.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо забезпечення функціонування судової влади в Україні 

відповідно до міжнародних стандартів судочинства) (реєстр. 

№2712, н.д. М.Бужанський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

Т.Кирилюк 

 

58.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення передумов для підвищення 

прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного 

прожиткового мінімуму (реєстр. №2720-1, н.д. Н.Королевська, 

Ю.Солод, В.Борт, В.Гнатенко, В.Мороз, Ф.Христенко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

59.  
Проект Постанови про звільнення від виконання обов'язків 

Міністра культури, молоді та спорту України Бородянського 

В.В. (реєстр. №2723, н.д. В.Новинський, С.Магера, В. Гриб) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

60.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо конкуренційно-антимонопольну реформу (реєстр. №2730, 

н.д. Л.Буймістер, Р.Підласа,  Д.Наталуха, М.Єфімов, І.Копитін, 

М.Мезенцева, М.Безугла, О.Завітневич, А.Мотовиловець) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

61.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо конкуренційно-антимонопольної реформи (реєстр. 

№2730-1, н.д. М.Павлюк) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

62.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо конкуренційно-антимонопольну реформу (реєстр. №2730-

2, н.д. Р.Підласа, П.Фролов) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67838
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68009
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67857
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67870
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68022
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68027
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68027
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Комітету 

63.  
Проект Закону про оплату праці в одномандатному виборчому 

окрузі № 210 (реєстр. №2736, н.д. Б. Приходько)  

протягом 

сесії 
А.Загоруйко В.Каніковська 

64.  

Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з 

шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції 

Гідності (реєстр. №2739, н.д. О.Устінова, С.Рахманін, Н.Піпа, 

Г.Васильченко, К.Рудик, В.Цабаль, Я.Юрчишин, Ю.Клименко, 

С. Бобровська, О.Макаров, С.Вакарчук, Л.Василенко, 

Р.Лозинський, Р.Умєров, Я.Рущишин, А.Осадчук, А.Герус, 

Ю.Тимошенко, І.Крулько, О.Корнієнко, Р.Підласа інші)  

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

65.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з метою недопущення порушень конституційних прав 

людини і громадянина у зв'язку із запровадженням інституту 

викривачів корупції в Україні (реєстр. №2749, н.д. С.Власенко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

66.  

Проект Постанови про визнання такою, що втратила чинність, 

Постанова Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року № 

188-ІХ "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" 

(реєстр. №2770, н.д. В.Рабінович, В.Медведчук, Ю.Загородній, 

Н.Шуфрич, В.Чорний, І.Кісільов, Д.Ісаєнко, В.Німченко, 

О.Колтунович) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

 

67.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації положень Конвенції про охорону 

нематеріальної культурної спадщини  (реєтр.№2771, н.д. 

І.Констанкевич, М.Потураєв, Є.Кравчук, А.Боблях, Є.Богуцька, 

Т.Рябуха, Д.Нальотов, П.Сушко, С.Федина, І.Гузь, Л.Білозір, 

В.Поляк, Т. Батенко,  П.Юрчишин та  інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67874
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67882
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67909
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67934
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67935
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Комітету 

68.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

оренду землі" щодо забезпечення соціально-економічного 

розвитку сільських територій (реєстр. №2773, н.д. О.Герега, 

С.Мінько, Л.Марченко, Г.Вацак, А.Яценко) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

69.  

Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України 

"Про джерела фінансування дорожнього господарства України" 

щодо додаткових джерел наповнення територіальних дорожніх 

фондів (реєстр. №2779, н.д. І.Колихаєв, А.Пушкаренко, А.Кіссе,  

А.Урбанський, Д.Лубінець, І.Гузь, І.Констанкевич, Л.Білозір, 

З.Андрійович, О.Аліксійчук, Е.Прощук)  

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

70.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо додаткових джерел наповнення територіальних 

дорожніх фондів (реєстр. №2780, н.д. І.Колихаєв, 

А.Пушкаренко, А.Кіссе, Е.Прощук, В.Поляк, А.Урбанський, 

Д.Лубінець, І.Гузь, І.Констанкевич, Л.Білозір, З.Андрійович, 

О.Аліксійчук) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

71.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку 

(реєстр. №2788-д, н.д. О.Василевська-Смаглюк, Я.Железняк, 

О.Ковальчук) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
Ю.Пилявський 

72.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання героїзації військових злочинців та 

легалізації нацизму (реєстр. №2797, н.д. М.Бужанський)  

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67937
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67947
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67974
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 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 
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підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

73.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

оплату праці" щодо обмеження максимального розміру 

заробітної плати керівників і працівників підприємств 

державного сектору економіки, державних службовців і 

працівників установ та організацій, що фінансуються чи 

дотуються з бюджету (реєстр. №2798, н.д. Ю.Тимошенко, 

М.Цимбалюк, В.Кабаченко, В.Наливайченко, С.Соболєв)  

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

74.  

Проект Закону про внесення зміни до деяких законодавчих 

актів України щодо обмеження максимального розміру 

заробітної плати керівників та заступників керівників 

державних органів, підприємств державного сектору економіки, 

установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з 

бюджету (реєстр. №2798-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

75.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

оплату праці" щодо обмеження максимального розміру 

заробітної плати керівників і працівників підприємств 

державного сектору економіки, державних службовців і 

працівників установ та організацій, що фінансуються чи 

дотуються з бюджету  (реєстр. №2798-2, н.д. А.Яценко) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

76.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо встановлення спеціальних податкових режимів 

для міжнародних індустріальних парків (реєстр. №2800, н.д. 

С.Гривко)  

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 
Г.Михайленко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67975
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67980
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77.  

Проект Закону про внесення зміни до Бюджетного кодексу 

України щодо субвенції на надання державної підтримки 

молодим фахівцям освітньої і медичної галузей (реєстр. №2826, 

н.д. О.Кулініч, С.Шахов, С.Вельможний, О.Сухов, 

Б.Приходько, Р.Горват, В.Лунченко, В.Арешонков, М.Бабенко, 

А.Кіт) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

78.  
Проект Закону про внесення змін до статті 34 Закону України 

"Про статус народного депутата України" щодо вимог до 

помічників-консультантів (реєстр. №2832, н.д. А.Стріхарський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Т.Кирилюк 

79.  
Проект Закону про внесення зміни до статті 368-5 

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за 

незаконне збагачення (реєстр. №3007, н.д. В.Кабаченко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

80.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

фізичну культуру і спорт" (щодо впорядкування проведення 

спортивних заходів та занять фізичною культурою та спортом) 

(реєстр. №3011, н.д. О.Саладуха, А.Костюх, В.Мокан,  

Г.Мазурашу, І.Борзова, П.Сушко, О.Корнієнко) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Корнієнко 

І.Ляшко 

81.  
Проект Закону про електронні комунікації (реєстр.  №3014, н.д. 

О.Федієнко, М.Крячко, Р.Соха, С.Штепа, О.Хоменко, В.Ватрас, 

А.Костюх, І.Васильєв, О.Маріковський та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

82.  
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

загальні засади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон" (реєстр. №3024, н.д. О.Устенко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68030
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68053
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68077
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83.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо встановлення розміру заробітної плати 

посадовим особам органів державної влади, місцевого 

самоврядування та державних підприємств (реєстр. №3034, н.д. 

О.Кулініч, В.Лунченко, В.Поляк, П.Бакунець, В.Петьовка, 

М.Бабенко, С.Вельможний, С.Шахов, Б.Приходько та інші) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

84.  

Проект Закону про внесення зміни до деяких законодавчих 

актів України щодо встановлення обмежень розміру заробітної 

плати керівництва органів державної влади та державних 

підприємств (реєстр. №3034-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, 

В.Борт, В.Гнатенко, В.Мороз, Ф.Христенко) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

85.  

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України з питань проведення технічної 

експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності 

використання бюджетних коштів при будівництві Шулявського 

шляхопроводу в місті Київ (реєстр. №3035, н.д. О.Качура) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда  
Г.Михайленко 

86.  

Проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України" щодо 

встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких 

проживають на території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя (реєстр. №3048, н.д. Р.Горбенко, Т.Тарасенко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68091
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68249
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68092
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68109
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 
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за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

87.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо повноважень військово-цивільних адміністрацій 

з питань переведення дачних і садових будинків в жилі будинки 

(реєстр. №3050, н.д. С.Шахов, С.Вельможний, О.Сухов) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Казімірова 

О.Данилюк 

88.  

Проект Закону про Національне агентство України з питань 

подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації 

(реєстр. №3057, н.д. Л.Василенко, Є.Ясько, Д.Арахамія,   

І.Геращенко, С.Рахманін, І.Крулько, І.Гузь та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

89.  
Проект Закону про державну реєстрацію суб'єктів лобіювання 

та здійснення лобіювання в Україні (реєстр. №3059, н.д. 

Ю.Тимошенко, С.Власенко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

І.Ляшко 

90.  
Проект Закону про лобізм (реєстр. №3059-1, н.д. О.Дубінський, 

О.Василевська-Смаглюк) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

І.Ляшко 

91.  

Проект Закону про правове та прозоре регулювання діяльності з 

лобіювання (реєстр. №3059-2, н.д. О.Качура, О.Мошенець, 

А.Клочко,  О.Маріковський, О.Жмеренецький, Т.Тарасенко, 

О.Аліксійчук та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

І.Ляшко 

92.  
Проект Закону про лобістську діяльність (реєстр.  №3059-3, н.д. 

Д.Монастирський, П.Фролов) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

І.Ляшко 

93.  

Проект Закону про внесення змін до статті 121 Кодексу 

цивільного захисту України щодо допомоги на поховання і 

компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та 

спорудження надгробка (реєстр. №3072-1, н.д. Н.Королевська, 

Ю.Солод, В.Гнатенко) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68114
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68126
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68128
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68265
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68279
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68304
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 в  
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Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

94.  

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

Президента України щодо припинення кримінального 

переслідування та покарання службових осіб правоохоронних 

органів, які брали участь в охороні громадського порядку під 

час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (реєстр. №3073, 

н.д. І.Кива) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

95.  
Проект Закону про Службу безпеки України (реєстр.  №3080, 

н.д. А.Бурміч, А.Кожем'якін, Г.Мамка, В.Чорний,   М.Цимбалюк) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Т.Кирилюк 

96.  
Проект Закону про внесення змін до статті 24-2 Бюджетного 

кодексу України (реєстр. №3082, н.д. М.Лаба) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

97.  
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної 

Ради України (щодо мови роботи) (реєстр. №3084, н.д. 

О.Волошин, М.Бужанський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

О.Данилюк 

98.  
Проект Закону про внесення змін до статті 2 Регламенту 

Верховної Ради України (щодо мови роботи) (реєстр. №3084-1, 

н.д. О.Савчук) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

О.Данилюк 

99.  

Проект Закону про Бюро економічної безпеки (реєстр. №3087, 

н.д. Я.Железняк, В.Цабаль, Г.Васильченко, О.Устінова,   

Я.Юрчишин, Р.Лозинський, А.Осадчук, Л.Василенко, Н.Піпа та 

інші) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

100.  
Проект Закону про Бюро економічної безпеки (реєстр.  

№3087-1, н.д. О.Устенко, А.Холодов) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68157
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68170
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68171
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68176
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68311
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68182
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68332
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 в  

Комітеті 
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за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

101.  

Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної 

Ради України" (щодо удосконалення процедури проведення 

"години запитань до Уряду") (реєстр. №3089, н.д. С.Власенко) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

І.Ляшко 

102.  

Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України 

"Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності" щодо передачі мостів, шляхопроводів та інших 

штучних споруд транспортної інфраструктури міст та інших 

окремих населених пунктів (реєстр. №3092, н.д. О.Ковальчук,   

О.Аліксійчук, О.Салійчук, Л.Білозір, І.Борзова, С.Гривко,   

А.Мотовиловець, Ю.Камельчук, В.Рубльов, В.Струневич,   

В.Стернійчук) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Стріхарський 

О.Дунда 

Г.Михайленко 

103.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за невиконання 

законних вимог народного депутата України та перешкоджання 

діяльності народного депутата України та депутата місцевої 

ради (реєстр. №3098, н.д. Ю.Яцик, Б.Торохтій, П.Павліш) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Ю.Пилявський 

 

104.  

Проект Постанови про визнання звіту Кабінету Міністрів 

України про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2019 році незадовільним (реєстр. 

№3110, н.д. О.Колтунович) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68184
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68187
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68199
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68212
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працівники 

секретаріату 

Комітету 

105.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо обов'язковості перебування у громадянстві України 

членів наглядових (спостережних) рад суб'єктів 

господарювання державного сектору економіки та 

встановлення максимального розміру винагороди для членів 

цих наглядових (спостережних) рад (реєстр. №3119, н.д. 

В.Рабінович) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

106.  
Проект Постанови про звільнення Малюськи Д.Л. з посади 

Міністра юстиції України (реєстр. №3129, н.д. М.Папієв) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

107.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо детінізації виробництва 

сільськогосподарської продукції (реєстр. №3131, н.д. 

М.Сольський, Д.Арахамія, О.Тарасов, С.Бунін, А.Ляшенко,  

А.Богданець, М.Кириченко, С.Литвиненко, М.Гузенко,  

О.Ковальчук,   А.Нагаєвський, Т.Грищенко, О.Гайду та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

108.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо 

удосконалення системи оподаткування у сфері земельних 

відносин і сільського господарства (реєстр. №3131-1, н.д. 

О.Тарасов, Д.Соломчук, І.Чайківський) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

109.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Антимонопольний комітет України" та деяких інших 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

органів Антимонопольного комітету (реєстр. №3132, н.д. 

Р.Підласа) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68248
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68259
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68409
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68260
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Комітету 

110.  

Проект Постанови про невідкладні заходи щодо недопущення 

знищення системи охорони здоров'я України (реєстр. №3140, 

н.д. Ю.Бойко, Ю.Іоффе, М.Макаренко, В.Борт, С.Ларін) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

 

111.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

статус народного депутата України" (щодо депутатських 

звернень) (реєстр. №3157, н.д. С.Штепа, М.Крячко, Р.Соха, 

О.Федієнко, А.Кунаєв, Г.Касай, О.Качура, М.Нікітіна, інші) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Ю.Пилявський 

 

112.  

Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України 

"Про донорство крові та її компонентів" (щодо забезпечення 

умов для здачі крові незалежно від місця реєстрації донора) 

(реєстр. №3164, н.д. А.Ляшенко) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

 

113.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо удосконалення системи горизонтального 

вирівнювання та покращення фінансової спроможності 

місцевих бюджетів (реєстр. №3175, н.д. З.Андрійович,   

В.Божик, А.Дубнов, А.Богданець, Д.Микиша, А.Одарченко,   

В.Рубльов, О.Матусевич, І.Фріс, Д.Соломчук та інші) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

114.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо туристичного збору (реєстр. №3178, н.д. 

Я.Железняк) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68274
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68293
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68300
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68314
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68319
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115.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

підприємців та громадських формувань" (щодо надання 

правових інструментів для боротьби з рейдерством та зміни 

порядку доступу до відомостей, які містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань) (реєстр. №3179, н.д. 

О.Качура,  Є.Пивоваров та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір  
Ю.Пилявський 

116.  
Проект Закону про амністію у 2020 році (реєстр. №3181, н.д. 

І.Фріс) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

117.  

Проект Закону про вільну економічну зону та спеціальний 

режим інвестиційної діяльності у Херсонській області (реєстр.  

№3183, н.д. І.Колихаєв) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

118.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо врегулювання окремих питань діяльності на 

території вільної економічної зони у Херсонській області 

(реєстр.  №3184, н.д. І.Колихаєв) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

119.  

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо врегулювання окремих питань діяльності на території 

вільної економічної зони у Херсонській області (реєстр. №3185, 

н.д. І.Колихаєв) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

120.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-

правових засад діяльності Служби безпеки України (реєстр. 

№3196, ПУ,  В.Зеленський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Т.Кирилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68320
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68322
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68325
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68326
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68327
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68347
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Комітету 

121.  
Проект Закону про засади державної підтримки нових 

інвестицій в Україну (реєстр. №3201, н.д. С.Соболєв) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

122.  

Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо 

спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-

Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито 

потребу такого відновлення (реєстр. №3207, н.д. С.Бобровська,   

Є.Чернєв, В.Цабаль та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

123.  
Проект Закону про прогресивні земельні відносини (реєстр. 

№3208, н.д. А.Скороход, В.Німчекно, А.Поляков) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

В.Коваленко 

І.Казвмірова 

124.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо створення гарантій сталого розвитку сільських 

територій (реєстр. №3212, н.д. В.Цабаль, Г.Васильченко, 

Я.Железняк, К.Рудик, Я.Рущишин) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

125.  

Проект Постанови про надання екстреної гуманітарної 

допомоги громадянам України, які проживають на окремих 

територіях Донецької та Луганської областей, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

а також у населених пунктах, що розташовані на лінії 

зіткнення, у зв'язку із небезпекою поширення коронавірусної 

інфекції (реєстр. №3223, н.д. В.Новинський, В.Гриб та інш.) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Т.Корнієнко 

126.  

Проект Постанови про першочергові заходи протидії 

поширенню Коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу 

і гострих респіраторних інфекцій в Україні (реєстр. №3233, н.д. 

О.Гончаренко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68353
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68362
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68363
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68383
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68401
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68417
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Комітету 

127.  
Проект Закону про заходи на період установлення на території 

України карантину (реєстр. №3234, н.д. О.Гончаренко) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
О.Данилюк 

128.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо підвищення доходів місцевих бюджетів (реєстр. 

№3237, н.д. С.Лабазюк, І.Крулько, В.Лунченко, В.Івченко, 

І.Молоток) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

129.  

Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу 

України, спрямованих на захист прав та свобод громадян під 

час настання форс-мажорних обставин (реєстр.  №3255, н.д. 

О.Дубінський) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
Т.Корнієнко 

130.  

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо усунення 

термінологічних неузгодженостей (реєстр. №3287-1, н.д. 

Д.Гетманцев, О.Ковальчук) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко В.Каніковська 

131.  

Проект Закону про ветеринарну медицину та благополуччя 

тварин (реєстр. №3318, н.д. С.Чернявський, А.Чорноморов,   

О.Гайду, О.Салійчук, С.Бунін) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
Ю.Пилявський 

132.  

Проект Закону про внесення доповнень до Цивільного кодексу 

України (щодо недопущення нарахування штрафів і пені за 

прострочення платежів за договорами оренди житла у період дії 

карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на 

території України коронавірусної хвороби) (реєстр. №3334, н.д. 

В.Кінзбурська) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

Г.Михайленко 

С.Прітчіна 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68420
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68427
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68453
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68574
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68554
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68584
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Комітету 

133.  

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України з питань розслідування фактів 

порушення Конституції України та законів України Одеським 

міським головою Трухановим Г.Л., вчинення ним злочинів та 

корупційних правопорушень, а також неналежного виконання 

правоохоронними органами своїх обов'язків щодо 

розслідування злочинів та притягнення Одеського міського 

голови Труханова Г.Л. до кримінальної та адміністративної 

відповідальності  (реєстр. №3344, н.д. О.Леонов   

М.Бужанський, В.Неклюдов, А.Холодов,   О.Колєв, Р.Підласа 

та інші) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

 

134.  

Проект Постанови про заслуховування інформації про стан і 

наслідки ліквідації пожежі у зоні відчуження та безумовного 

(обов’язкового) відселення та на об’єктах Чорнобильської АЕС 

(реєстр. №3345, н.д. А.Поляков, Д.Чорний, В.Бородін) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

135.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної 

енергії та питання сертифікації оператора системи передачі) 

(реєстр. №3364-1, н.д.  А.Жупанин, А.Герус) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

 

136.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо врегулювання питання неплатежів на ринку електричної 

енергії та сертифікації оператора системи передачі) (реєстр. 

№3364-2, н.д. М.Єфімов, В.Мороз) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68598
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68599
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68728
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68731
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137.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо врегулювання питання неплатежів на ринку електричної 

енергії та сертифікації оператора системи передачі) (реєстр. 

№3364-3, н.д. Ю.Камельчук, О.Шипайло, О.Горобець) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Юнаков 

І.Казімірова 

Г.Михайленко 

138.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за невиконання законних вимог депутата 

місцевої ради  (реєстр. №3381, н.д. О.Макаров, С.Бобровська, 

С.Вакарчук,   Л.Василенко, Г.Васильченко, Я.Железняк,  

Р.Костенко, Р.Лозинський, А.Осадчук, Н.Піпа, С.Рахманін, 

К.Рудик, Я.Рущишин, І.Совсун, Р.Умєров, О.Устінова,   

В.Цабаль,   Я.Юрчишин) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
І.Ляшко 

139.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" 

щодо забезпечення державного фінансування утримання дітей-

сиріт, позбавлених батьківського піклування, незалежно від 

форми власності закладу, в якому вони перебувають (реєстр. 

№3391, н.д. Г.Третьякова, І.Верещук, С.Гривко, В.Струневич, 

О.Арсенюк, А.Остапенко, В.Крейденко, О.Літвінов,   

Р.Каптєлов, П.Фролов, О.Гайду,  В.Медяник,  С.Чернявський, 

А.Колісник, О.Копиленко, М.Мезенцева, Г.Лічман,   

А.Мотовиловець, М.Задорожній, О.Шуляк, В.Безгін та інші) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68734
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68650
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68666
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140.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо збільшення розміру допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування, та державного фінансування 

утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (реєстр. №3391-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

141.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та місцях 

попереднього ув'язнення (реєстр. №3396, КМУ, Д.Шмигаль) 

 

 

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Ю.Пилявський 

142.  

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо створення та функціонування вільних митних зон  

(реєстр. №3404, н.д. Р.Горбенко, М.Єфімов, О.Кузнєцов,  

Д.Лубінець, Т.Тарасенко, М.Ткаченко, Н.Яковлєва, А.Костюх) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

143.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо функціонування вільних митних зон (реєстр. 

№3405, н.д. Р.Горбенко, М.Єфімов, О.Кузнєцов, Д.Лубінець,   

Т.Тарасенко, М.Ткаченко, Н.Яковлєва, А.Костюх) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

144.  

Проект Закону про статус ветеранів та членів сімей загиблих 

(померлих) Захисників України та ветеранів (реєстр. №3407, 

н.д. Л.Василенко, С.Бобровська, Г.Васильченко, Я.Железняк, 

Ю.Клименко, Р.Костенко, Р.Лозинський, О.Макаров,  

А.Осадчук, Н.Піпа, С.Рахманін та інші)  

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 
С.Прітчіна 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68794
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68675
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68700
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68702
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68710
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 в  
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за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

145.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

з питань удосконалення державного регулювання у галузі 

державної авіації України (реєстр. №3412, н.д. І.Копитін) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

146.  

Проект Закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та 

перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо 

збереження фінансової основи місцевого самоврядування та 

забезпечення місцевих бюджетів адекватними ресурсами для 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19) (реєстр. №3423, н.д. Г.Васильченко, В.Цабаль, 

Я.Железняк, К.Рудик, Ю.Клименко, Р.Лозинський) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

147.  

Проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні 

положення" Земельного кодексу України щодо заборони 

відчуження земель сільськогосподарського призначення 

(реєстр. №3442-1, н.д. Т.Грищенко) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко 

Т.Кирилюк 

О.Данилюк 

 

148.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо запровадження 

єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" 

(реєстр. №3446, КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

149.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону 

України "Про запобігання корупції" (реєстр. №3448, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68715
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68735
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68774
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68776
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 в  
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Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

150.  

Проект Закону про внесення змін до статей 89, 90 Бюджетного 

кодексу України (щодо фінансування фахової передвищої 

освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти) 

(реєстр. №3461, н.д. О.Коваль, С.Бабак, В.Воронов, 

Ю.Гришина, Р.Грищук, С.Колебошин, В.Колюх та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

151.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

військово-цивільні адміністрації" щодо здійснення 

повноважень відповідної ради, передбачених Законом України 

"Про державно-приватне партнерство" (реєстр. №3462, н.д. 

О.Кузнєцов, М.Ткаченко та інш.) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

152.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення ефективності фінансування закладів 

охорони здоров’я (реєстр. №3480, н.д. О.Жмеренецький) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

О.Данилюк 

153.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обмеження максимального розміру заробітної 

плати (винагороди) окремих категорій осіб під час дії 

надзвичайної ситуації в Україні (реєстр. №3492, н.д. С.Гривко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Корнієнко 

А.Загоруйко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

Т.Кирилюк 

154.  

Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України 

щодо виконавчих органів юридичних осіб та покращення 

інвестиційної політики (реєстр. №3496, н.д. Л.Буймістер, 

Д.Кисилевський, Д.Наталуха, Б.Приходько, С.Тарута) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко  
І.Ляшко 

155.  

Проект Закону про внесення змін до пункту 8 розділу ІI 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. №3506, н.д. 

С.Алєксєєв, В.Ар'єв, М.Бондар, М.Саврасов та інш.) 

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68804
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68805
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68841
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68854
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68858
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68880
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 в  
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підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

156.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті 

енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій, підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення (реєстр. №3508, н.д. Є.Пивоваров, 

О.Семінський, С.Горобець, Д.Любота, О.Кузнєцов, О.Кабанов, 

О.Бакумов, Д.Чорний, М.Тищенко, Ю.Камельчук , А. Герус) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 
С.Прітчіна 

157.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті 

енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій, підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення (реєстр. №3508-1, н.д. С.Нагорняк) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 
С.Прітчіна  

158.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо врегулювання питань формування прожиткового 

мінімуму та створення передумов для його підвищення (реєстр. 

№3515, н.д. Г.Третьякова, В.Струневич, О.Арсенюк, С.Гривко, 

А.Остапенко, І.Калаур, Л.Булах, А.Мотовиловець, А.Загоруйко, 

Ю.Гришина, В.Стернійчук, О.Гайду, Д.Костюк, А.Ковальов, 

А.Дубнов, О.Маріковський та інші) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

 

159.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення передумов для підвищення 

прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного 

прожиткового мінімуму (реєстр. №3515-1, н.д. Н.Королевська, 

Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68882
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69061
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68889
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69049
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Комітету 

160.  

Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу 

України щодо запровадження обігу земель 

сільськогосподарського призначення за результатами 

Всеукраїнського референдуму (реєстр. №3523, н.д. 

Н.Королевська, Ю. Солод) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко Т.Кирилюк 

161.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

запобігання корупції" (реєстр. №3524, КМУ, Д. Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

162.  

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання 

корупції" (реєстр. №3525, КМУ, Д. Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

163.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впровадження плати за використання 

автомобільних доріг загального користування (реєстр. №3544, 

н.д. О.Шуляк, О.Скічко, О.Трухін, В.Безгін, О.Руденко, 

О.Аліксійчук та інш.) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

164.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного Кодексу 

України щодо впровадження плати за використання 

автомобільних доріг загального користування (реєстр. №3545, 

н.д. О.Шуляк, О.Скічко, О.Трухін, В.Безгін, О.Руденко,  

О.Аліксійчук та інш.) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

165.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

судовий збір" щодо забезпечення стабільного виконання 

законодавства про верифікацію державних виплат (реєстр. 

№3551, н.д. Г.Третьякова) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68905
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68906
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68907
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68945
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68958
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166.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення окремих питань виконання 

військового обов'язку та ведення військового обліку (реєстр.  

№3553, ПУ, В.Зеленський) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

О.Корнієнко 

С.Прітчіна 

О.Данилюк 

 

167.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо прозорості діяльності громадських об'єднань з 

іноземною підтримкою) (реєстр. №3564, н.д. О.Дубінський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

О.Маковський 

Т.Корнієнко 

 

168.  

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції 

в органах державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду (реєстр. №3568, н.д. А.Пузійчук, О.Аліксійчук, 

З.Андрійович, В.Безгін, В.Бондар, О.Бондаренко, К.Бондарєв, 

В.Вагнєр, С.Гривко, В.Дубіль, О.Дунда, В. Кабаченко, 

І.Копитін, О.Кучеренко, А. Мотовиловець, В.Наливайченко, 

М.Потураєв, С.Рахманін, Ю.Тимошенко, І.Фріс, І.Шинкаренко, 

О.Шуляк, І.Юнаков, Я.Юрчишин) 

протягом 

сесії 

 

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Юнаков 

Р.Багнюк 

І.Казімірова 

169.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення протидії підкупу виборців (реєстр.  

№3571, н.д. С.Гривко, Є.Брагар, М.Лаба, А.Остапенко, 

О.Ткаченко) 

протягом 

сесії 
А.Закоруйко В.Каніковська 

170.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа (реєстр. №3577, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68960
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68977
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68987
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68995
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69004
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171.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту житлових та інших прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та 

прав дітей, які постраждали від домашнього насильства (реєстр. 

№3577-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Павленко, Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

172.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення професійного розвитку педагогічних 

працівників та надання їм методичної підтримки (реєстр.  

№3579, н.д. Н.Піпа, І.Совсун, Р.Павленко) 

 

протягом 

сесії 

Д.Гурін 

О.Корнієнко 

Т.Корнієнко 

І.Ляшко 

173.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей (реєстр.  №3587, КМУ, Д.Шмигаль) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинскьий 

Д.Гурін 
Т.Корнієнко 

174.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей (реєстр. №3587-1, н.д. Н.Королевська, 

Ю.Павленко, Ю.Солод) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинскьий 

Д.Гурін 
Т.Корнієнко 

175.  

Проект Закону про Установу бізнес-омбудсмена в Україні 

(реєстр. №3607, н.д. Д.Кисилевський, І.Марчук, Д.Наталуха, 

А.Костін, Є.Шевченко, О.Мовчан, Р.Підласа, Г.Лічман, 

Л.Буймістер, Б.Кицак, С.Кубів, Б.Приходько, Г.Васильченко, 

Р.Лозинський, Л.Білозір, М.Кучер, О.Шуляк, В.Цабаль інші)   

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69215
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69006
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69216
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69055
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секретаріату 

Комітету 

176.  

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених 

у засобах масової інформації фактів можливих зловживань 

посадових осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування, пов'язаних з неналежним поводженням з 

відходами у місті Львові, що призвели до виникнення обставин, 

які спричинили загибель людей та загрожують охороні довкілля 

(реєстр. №3610, н.д. Р.Лозинський, М.Княжицький, С.Юраш, 

П.Бакунець, М.Цимбалюк) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 
С.Прітчіна 

177.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо приведення у відповідність положень 

бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням 

адміністративно-територіальної реформи (реєстр. №3614, н.д. 

З.Андрійович, Г.Третьякова, І.Верещук, В.Іванов, 

І.Констанкевич, Р.Лозинський, О.Савчук, О.Аліксійчук, 

В.Безгін, Л.Білозір, О.Шуляк, І.Кривошеєв, А. Клочко, 

О.Корнієнко та інші) 

 

протягом 

сесії 

 

І.Гузь 

В.Рубльов 

В.Безгін 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

178.  

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України з питань розслідування державної 

зради та інших злочинів, в тому числі з корупційною 

складовою, вищих посадових осіб держави, що пов'язані з 

іноземним впливом на діяльність органів державної влади 

України (реєстр. №3622, н.д. С.Демченко) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69058
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69062
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69083
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працівники 

секретаріату 

Комітету 

179.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обліку трудової діяльності працівника в 

електронній формі  (реєстр. №3623, КМУ, Д. Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

180.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення відповідальності за порушення законодавства 

про вибори (реєстр. №3629, н.д. О.Корнієнко, А.Загоруйко, 

О.Бакумов, Д.Монастирський) 

 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко В.Каніковська 

181.  

Проект Закону про віртуальні активи (реєстр. №3637, н.д. О. 

Жмеренецький, І.Василів, М.Потураєв, Л.Буймістер, 

І.Шинкаренко, П.Сушко, М.Крячко, Ю.Камельчук, Є.Чернєв, 

О.Мошенець, В.Подгорна, О.Шуляк, А.Шкрум, А.Клочко, 

М.Безугла, І.Юнаков інші) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

ЛБілозір 

М.Маценко 

Ю.Пилявський 

182.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

засади внутрішньої та зовнішньої політики" щодо актуалізації 

деяких положень (реєстр. №3666, н.д. Р.Умєров, О.Устінова, 

С.Рахманін, І.Фріз, Д.Лубінець, М.Княжицький, А.Чийгоз, 

О.Макаров, С.Бобровська, Ю.Клименко інші) 

 

протягом 

сесії 

Д.Гурін 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

 

183.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо збалансованості 

наповнення місцевих бюджетів (реєстр. №3679, н.д. 

М.Заблоцький, П.Халімон, О.Воронько, С.Гривко, Р.Горват, 

В.Поляк, В.Петьовка) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69085
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69100
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69110
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69157
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69177
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секретаріату 

Комітету 

184.  

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України для проведення розслідування по 

рішенням органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 

що мають ознаки порушень чинного законодавства України, 

конфлікту інтересів та корупційних діянь (реєстр. №3693, н.д. 

М.Пашковський) 

протягом 

сесії 

Д.Гурін 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

 

185.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо 

фінансового забезпечення розвитку туризму (реєстр. №3696, 

н.д. Д.Нальотов) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

186.  

Проект Закону про внесення змін до Законів України "Про 

Кабінет Міністрів України" і "Про центральні органи 

виконавчої влади" щодо приведення окремих актів 

конституційного законодавства у відповідність до положень 

Конституції України (реєстр. №3700, н.д. Н.Яковлєва, 

А.Шкрум) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

187.  

Проект Закону про внесення зміни до статті 29 Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії 

обмежень при нарахуванні заробітної плати (реєстр. №3708, 

н.д. А.Костін, М.Новіков, Б.Торохтій, Д.Монастирський, 

М.Стефанчук, М.Дирдін, В.Медяник, П.Павліш інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

188.  

Проект Закону про внесення зміни до статті 29 Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії 

обмежень при нарахуванні заробітної плати (реєстр №3708-1, 

н.д. А.Шкрум) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69198
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69208
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69217
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69225
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Комітету 

189.  

Проект Закону про основні засади молодіжної політики (реєстр. 

№3718, н.д. О. Санченко, І.Крулько, І.Борзова, А.Кожем'якін, 

В.Мокан, О.Корнієнко, Ж.Беленюк, О.Саладуха, Г.Мазурашу, 

Г.Суркіс, Д.Любота  інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
Т.Корнієнко 

190. + 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

бджільництво" (щодо вжиття заходів стосовно захисту 

бджільництва) (реєстр. №3740,  н.д. А.Деркач) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

О.Данилюк 

Крнієнко 

191.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового 

контролю (реєстр. №3742, н.д. Ю.Кісєль, І.Негулевський, 

А.Ковальов, К.Бондарєв, Г.Вацак, О.Пономарьов, 

І.Васильковський, І.Василів, М.Зуєв, О.Скічко, М.Величкович, 

О.Сухов) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
М.Маценко 

192.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо окремих питань 

здійснення габаритно-вагового контролю (реєстр. №3743, н.д. 

Ю.Кісєль, І.Негулевський, А.Ковальов, Г.Вацак, К.Бондарєв, 

О.Пономарьов, І.Васильковський, І.Василів, М.Зуєв, О.Скічко, 

М.Величкович, О.Сухов) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
М.Маценко 

193.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо ліквідації 

наслідків повені та допомоги постраждалим у західних 

областях України) (реєстр. №3754, н.д. Ю.Тимошенко, 

О.Абдуллін, В.Івченко, І.Крулько, М.Цимбалюк, О.Кучеренко, 

А.Пузійчук, В.Кабаченко, І.Кириленко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69244
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69276
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69279
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69280
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69298
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194.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо деяких аспектів реалізації принципів академічної 

доброчесності (реєстр. № 3758, н.д. І.Совсун, Р.Умєров, 

Я.Железняк, Ю.Клименко, М.Стефанчук та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

195.  

Проект Закону про підстави та коло осіб, до яких 

застосовується амністія у 2020 році (реєстр. № 3765, н.д. І.Фріс, 

Т.Батенко, О.Бакумов, І.Констанкевич, О.Аліксійчук та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

196.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного 

захисту (щодо удосконалення моніторингу та заходів із 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій) (реєстр. 

№3778, н.д. С. Шахов) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Юнаков 

Г.Михайленко 

197.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю 

(реєстр. №3780, КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 
С.Прітчіна 

198.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення соціального захисту осіб з 

інвалідністю (реєстр. №3780-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 
С.Прітчіна 

199.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо посилення відповідальності за окремі кримінальні та 

адміністративні правопорушення у сфері господарської 

діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що надають 

публічні послуги та кримінальні правопорушення проти 

авторитету органів державної влади (реєстр. №3783, н.д. 

Г.Янченко, Д.Монастирський, А.Ніколаєнко, С.Іонушас, 

Д.Наталуха та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
Ю.Пилявський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69306
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69318
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69338
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69341
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69344
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200.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо посилення відповідальності за окремі кримінальні та 

адміністративні правопорушення у сфері господарської 

діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що надають 

публічні послуги та кримінальні правопорушення проти 

авторитету органів державної влади (реєстр. №3783-1, н.д. 

І.Фріс) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
Ю.Пилявський 

201.  

Проект Постанови про невідкладні заходи, пов’язані з 

подоланням негативних наслідків повені та допомоги 

постраждалим у західних областях України (реєстр. №3787, н.д. 

Ю.Клименко, Г. асильченко, Я.Юрчишин, С.Рахманін, Н.Піпа) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

202.  

Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів 

з ліквідації наслідків повеней в окремих районах Івано-

Франківської, Чернівецької, Львівської та Закарпатської 

областей України (реєстр. №3794, н.д. І.Фріс, З.Андрійович, 

Е.Прощук, О.Вінтоняк, Р.Мулик та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

203.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідального поводження з домашніми та 

дикими тваринами, які утримуються у неволі (реєстр. №3796, 

н.д. Ю.Овчинникова, О.Бондаренко та інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
Т.Корнієнко 

204.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії 

інжинірингу та інженерної справи (реєстр. №3799, н.д. 

А.Ніколаєнко, С.Тарута, В.Наливайченко та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

І.Юнаков 
Г.Михайленко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69373
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69376
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69378
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205.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за порушення 

порядку видалення зелених насаджень (реєстр. №3805, н.д. 

О.Горенюк, В.Медяник, ГБондар, В. Неклюдов, О.Бакумов та 

інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

206.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2020 рік" щодо належного 

фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із 

соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах (реєстр. №3807, 

н.д. Л. Шпак) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

207.  

Проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону 

України "Про Державний бюджету України на 2020 рік" (щодо 

оснащення пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України 

для захисту населених пунктів від лісових пожеж) (реєстр. 

№3838, н.д. М.Ткаченко, О.Корнієнко Р.Горбенко, В.Неклюдов 

В.Воронов Д.Арахамія ) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

208.  

Проект Закону про внесення змін до розділу "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про Державний бюджет України 

на 2020 рік" щодо підтримки постраждалих виробників 

сільськогосподарської продукції в Одеській області (реєстр. 

№3841, н.д. Т.Плачкова, О.Колтунович, В.Івченко, 

А.Чорноморов, М.Папієв, Л.Забуранна, А.Клочко, О.Куницький 

П.Фролов, А.Урбанський, Д.Наталуха, І.Колихаєв та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69391
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69399
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69457
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69462
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209.  
Проект Закону про суд присяжних (реєстр. №3843, н.д. 

П.Фролов, І.Фріс, Ф.Веніславський, П.Павліш) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

210.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" у зв’язку із прийняттям Закону 

України "Про суд присяжних" (реєстр. №3844, н.д. П.Фролов, 

І.Фріс, Ф.Веніславський, П.Павліш) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

211.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку із прийняттям Закону України "Про суд 

присяжних" (реєстр. №3845, н.д. П.Фролов, І.Фріс та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

212.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" 

(щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування) (реєстр. №3862, н.д. 

С.Штепа) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

213.  

Проект Закону про підтримку розвитку екологічного (зеленого) 

туризму на гірських територіях Чернівецької області (реєстр. 

№3863, н.д. М.Заремський) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз 

214.  

Проект Закону про забезпечення державної підтримки розвитку 

екологічного (зеленого) туризму на гірських територіях 

України(реєстр. №3864, н.д. М.Заремський) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз 

215.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

автомобільний транспорт" щодо реформування системи 

пасажирських перевезень з урахуванням досвіду країн-членів 

Європейського Союзу (реєстр.№ 3870, н.д. С. Гривко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
М.Маценко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69465
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69467
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69501
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69512
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216.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за окремі порушення в сфері надання послуг з 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом (реєстр. 

№3871, н.д. С.Гривко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
М.Маценко 

217.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за 

правопорушення у сфері містобудування (реєстр. №3876, н.д. 

А. Клочко, О.Аліксійчук, А.Богданець, О.Жмеренецький, 

В.Медяник, І.Негулевський, Ю.Кісєль, П.Павліш, А.Одарченко, 

В.Кальцев, Д.Ісаєнко, В.Німченко, В.Поляк, В.М'ялик, 

П.Фролов, В.Бондар, О.Кучеренко, О.Літвінов, Ю.Мисягін, 

Г.Бондар, Д.Гурін, Т.Тарасенко, С.Гривко, А.Костін, 

А.Загоруйко, Д.Чорний та інші) 

протягом 

сесії 
А.Клочко 

Р.Багнюк 

І.Казімірова 

218.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за 

правопорушення у сфері містобудування (реєстр. №3876-1, 

В.Іванов, І.Васильковський, О.Літвінов, В.Рубльов, 

С.Чернявський, І.Негулевський) 

протягом 

сесії 
А.Клочко 

Р.Багнюк 

І.Казімірова 

219.  
Проект Постанови про очищення та перезавантаження 

антикорупційних органів (реєстр. №3883, н.д. М.Заремський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Т.Кирилюк 

220.  
Проект Постанови про очищення та перезавантаження Служби 

безпеки України(реєстр. №3887, н.д. М.Заремський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Т.Кирилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69513
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69519
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69529
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69536
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221.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) (реєстр. №3890, КМУ, Д. Шмигаль) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гурін 
Ю.Пилявський 

222.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. №3891, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гурін 
Ю.Пилявський 

223.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2020 рік" щодо будівництва 

комплексу комунального некомерційного підприємства 

"Обласний центр онкології" в м.Харків (реєстр. №3907, н.д. 

А.Одарченко, О.Бакумов, В.Кінзбурська, М.Мезенцева, 

П.Сушко, О.Красов, Д.Любота, Ю.Здебський, Є.Пивоваров, 

А.Колісник, О.Бондаренко, Д.Микиша) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

224.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо створення додаткових джерел фінансування 

дорожнього господарства та фінансування заходів із 

забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (реєстр. 

№3909, н.д. С.Євтушок) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Юнаков 

Г.Михайленко 

225.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо регулювання діяльності суб'єктів 

господарювання у сфері теплопостачання (реєстр. №3912, н.д. 

О.Семінський, Є.Пивоваров, О.Горобець, А.Жупанин, О.Колєв, 

О.Юрченко,Д.Припутень, М.Галушко, А.Костюх) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 
С.Прітчіна 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69539
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69540
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69558
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69570
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69573
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226.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення законодавства у сфері 

дотримання вагових або габаритних норм (реєстр. №3918, н.д. 

Г.Касай, К.Касай, Д.Лубінець, П.Мельник) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Юнаков 

Г.Михайленко 

227.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо застосування формульного розподілу субвенції 

на дороги (реєстр. №3919, н.д. Л.Шпак) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Юнаков 

Г.Михайленко 

228.  

Проект Закону про внесення зміни до Бюджетного кодексу 

України щодо підвищення фінансової спроможності 

територіальних громад (реєстр. №3920, н.д. Л. Шпак) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

229.  
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України в частині плати за землю (рєстр. №3922, н.д. Л. Шпак) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

230.  

Проект Закону про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сфері транспорту (рєстр. №3927, н.д. 

Ю.Кісєль,О.Скічко, М.Тищенко, С.Гривко, І.Мурдій, 

С.Вельможний, О.Сухов, С.Шахов та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

231.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань 

проходження служби у Службі судової охорони (реєстр. 

№3935, н.д. В.Божик) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

232.  

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України щодо звільнення Міністра охорони 

здоров'я України Степанова Максима Володимировича (реєстр. 

№3938, н.д. О.Стефанишина, О.Устінова, Р.Лозинський, 

О.Аліксійчук та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69584
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69585
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69586
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69588
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69593
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

233.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (реєстр. №3941, н.д. Е.Прощук, З.Андрійович, 

О.Саламаха, А. Пузійчук) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

234.  
Проект Закону про внесення зміни до статті 121 Кодексу 

цивільного захисту України (реєстр. №3950, КМУ Д. Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

235.  

Проект Закону про внесення змін до статті 121 Кодексу 

цивільного захисту України щодо розширення категорій 

отримувачів та збільшення розміру допомоги (реєстр. №3950-1, 

н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

236.  

Проект Закону про відкликання народного депутата України за 

народною ініціативою (реєстр. №3972, н.д. Г.Мазурашу, 

М.Павлюк) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко І.Ляшко 

237.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо врегулювання окремих відносин з використання 

комунального майна (реєстр. №3996, н.д. Лубінець) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін  

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69630
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69702
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69660
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69694
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Розділ III.  Питання, які розглядаються Комітетом в порядку контролю за виконанням 

законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень 
 

№ п/п Питання,  

які вносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті  

Відповідальні   

за  підготовку 

 члени Комітету 

Відповідальні   

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету  

1.  Про виконання Закону України  

«Про державну службу» 

 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

О.Маковський 

І.Ляшко 

2.  Про виконання Закону України  

«Про службу в органах місцевого 

самоврядування» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

О.Маковський 

І.Ляшко 

3.  Про виконання Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

А.Малюга 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

4.  Про виконання Закону України  

«Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга 

Ю.Гарбуз 

 

5.  Про виконання Закону України  

«Про співробітництво територіальних 

громад» 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

А.Малюга 

Ю.Пилявський 

Ю.Гарбуз 

6.  Про виконання Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» 

 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

А.Малюга 

Ю.Пилявський 

О.Данилюк 

М.Маценко 

7.  Про виконання Закону України «Про 

стимулювання розвитку регіонів» 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

А.Малюга 

Ю.Пилявський 

О.Данилюк 

М.Маценко 
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№ п/п Питання,  

які вносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті  

Відповідальні   

за  підготовку 

 члени Комітету 

Відповідальні   

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету  

8.  Про виконання Закону України  

«Про місцеві державні адміністрації» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

9.  Про виконання Закону України  

«Про адміністративні послуги» 

 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 

А.Малюга 

М.Маценко 

Ю.Пилявський 

О.Данилюк 

10.  Про виконання Виборчого кодексу України протягом  

сесії 

А.Загоруйко А.Малюга 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

11.  Про виконання Закону України «Про 

Центральну виборчу комісію» 

протягом  

сесії 

А.Загоруйко А.Малюга 

Т.Кирилюк 

О.Данилюк 

12.  Про виконання Закону України «Про 

Державний реєстр виборців» 

протягом  

сесії 

А.Загоруйко А.Малюга 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

13.  Про виконання Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

І.Ляшко 

О.Маковський 

Т.Кирилюк 

14.  Про виконання Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

І.Ляшко 

О.Маковський 

Т.Кирилюк 
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№ п/п Питання,  

які вносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті  

Відповідальні   

за  підготовку 

 члени Комітету 

Відповідальні   

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету  

15.  Про виконання Закону України «Про 

очищення влади»  

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

Т.Кирилюк 

О.Маковський 

І.Ляшко 

16.  Про виконання Закону України  

«Про органи самоорганізації населення» 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

А.Малюга 

І.Ляшко 

О.Маковський 

17.  Про виконання Закону України  

«Про статус депутатів місцевих рад» 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

А.Малюга 

І.Ляшко 

О.Данилюк 

18.  Про виконання Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» 

протягом  

сесії 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

О.Дунда 

А.Малюга 

І.Казімірова 

Г.Михайленко 

В.Коваленко 

19.  Про виконання Закону України «Про основи 

містобудування» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

А.Малюга 

І.Казімірова 

Г.Михайленко 

В.Коваленко 

20.  Про виконання Закону України «Про 

архітектурну діяльність» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

І.Юнаков 

О.Дунда 

А.Малюга 

І.Казімірова 

Г.Михайленко 

21.  Про виконання Закону України «Про 

забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

В.Коваленко 
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№ п/п Питання,  

які вносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті  

Відповідальні   

за  підготовку 

 члени Комітету 

Відповідальні   

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету  

22.  Про виконання Закону України «Про 

приватизацію державного житлового 

фонду» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

23.  Про виконання Закону України «Про 

житловий фонд соціального призначення» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

24.  Про виконання Закону України «Про 

об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

25.  Про виконання Закону України «Про 

особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

В.Коваленко 

26.  Про виконання Постанови Верховної Ради 

України «Про утворення та ліквідацію 

районів» 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга 

Ю.Гарбуз 

 

27.  Про виконання Постанови Верховної Ради 

України «Про Рекомендації парламентських 

слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в 

Україну тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь: проблемні питання, шляхи, 

методи та способи»  

 

 

протягом  

сесії 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

В.Безгін 

 

А.Малюга 

О.Данилюк  

Т.Корнієнко  
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№ п/п Питання,  

які вносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті  

Відповідальні   

за  підготовку 

 члени Комітету 

Відповідальні   

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету  

28.  Про виконання Постанови Верховної Ради 

України «Про оголошення конкурсу на 

кращий ескіз великого Державного Герба 

України» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Ю.Пилявський 

29.  Про затвердження звіту Комітету за період 

роботи четвертої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання 

січень 

2021 року 

Д.Ісаєнко А.Малюга 

Ю.Гарбуз 

О.Данилюк 

О.Маковський 

І.Казімірова 

О.Падалко 

30.  Моніторинг стану виконання центральними 

органами виконавчої влади завдань, 

визначених законами, постановами 

Верховної Ради України 

 

 

протягом  

сесії 

 

Д.Ісаєнко 

А.Малюга 

О.Данилюк  

О.Падалко 

31.  Моніторинг стану виконання місцевими 

органами влади рішень комітету, 

застосування роз’яснень 

 

 

протягом  

сесії 

 

Д.Ісаєнко 

А.Малюга 

О.Данилюк  

О.Падалко  
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Розділ IV. Питання (з числа віднесених до предмета відання Комітету),  

які пропонується  розглянути на парламентських слуханнях у Верховній Раді України  

 

 

№ 

п/п Питання, які вносяться  на  розгляд  Комітету 
Строк  

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени Комітету  

Відповідальні   

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

Пропозиції   

щодо  розгляду  

Верховною 

Радою України 

(місяць) 

1. Парламентські слухання  

«Захист інвестицій в житлову нерухомість та 

шляхи вирішення проблем постраждалих 

інвесторів» 

Рішення 

Комітету 

від 

04.12.2019  

 

О.Шуляк 

А.Стріхарський  

О.Літвінов 

О.Дунда 

А.Малюга 

І.Казімірова 

Г.Михайленко 

В.Коваленко 

С.Прітчіна 

дата буде 

визначена 

Парламентом 

України 

після 

завершення 

карантину 
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Розділ V.  Питання, які  передбачається  розглянути  на  виїзних засіданнях Комітету,  

комітетських слуханнях, круглих столах  (із зазначенням дати і місця проведення  засідання); 

конференції,  семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитися Комітетом або за його участю  

 

№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

1.  Круглий стіл  

«Агломерація як одна із форм 

співробітництва територіальних 

громад» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно 

вересень) 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, Програмою Ради 

Європи «Децентралізація і реформа 

місцевого самоврядування в Україні», 

проектом USAID «Розробка курсу на 

зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні (ПУЛЬС)», ТОВ «Київський 

міжнародний контрактовий ярмарок», 

Всеукраїнською асоціацією органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» та іншими асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

2.  Круглий стіл  

«Адміністративна процедура: 

шляхи та напрямки 

законодавчого врегулювання» 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно 

вересень - жовтень) 

І.Гузь 

Л.Білозір 

А.Малюга, Ю.Пилявський, М.Маценко 

Спільно з секретаріатом Кабінету 

Міністрів України, Міністерством юстиції 

України, Міністерством цифрової 

трансформації України, проектом ЄС 

«Підтримка комплексної реформи 

державного управління в Україні» EU 4 

PAR, Центром політико-правових реформ, 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

3.  Круглий стіл з обговорення 

проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів 

України щодо врегулювання 

окремих питань приєднання до 

інженерних мереж» 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно 

жовтень) 

О.Дунда А.Малюга, І.Казімірова, Г.Михайленко 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, Асоціацією 

«Укрводоканалекологія», Асоціацією 

учасників газового ринку, Всеукраїнською 

асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» 

 

 

 

4.  Круглий стіл  

«Інституційна спроможність 

асоціацій органів місцевого 

самоврядування: світовий досвід 

та перспективи для України». 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно 

жовтень) 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

В.Безгін 

Д.Микиша 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, Програмою Ради 

Європи «Зміцнення децентралізації і 

реформи публічної адміністрації в Україні», 

Швейцарсько-українським проектом 

“Підтримка децентралізації в Україні” 

(DESPRO), Шведсько-українським 

проектом «Підтримка децентралізації в 

Україні», проектом USAID «Розробка курсу 

на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні (ПУЛЬС)», асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

 

 

5.  Виїзне засідання Комітету з дата та місце А.Клочко  А.Малюга, І.Казімірова, Г.Михайленко, 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

розгляду законопроектів та 

проблем містобудівної сфери  

 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно  

жовтень - листопад) 

О.Шуляк 

О.Дунда 

Г.Бондар 

І.Юнаков 

А.Стріхарський 

О.Літвінов 

 

В.Коваленко, Р.Багнюк, С.Прітчіна 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, ТОВ «Київський 

міжнародний контрактовий ярмарок», 

Будівельною палатою України, 

Всеукраїнською асоціацією органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» 

6.  Круглий стіл 

«Комплексна реконструкція 

кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду: 

проблеми та перспективи» 

  

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно 

листопад) 

О.Дунда 

Г.Бондар  

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко, 

Г.Михайленко 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, ДП Українським 

державним науково-дослідним інститутом 

проектування міст «Діпромісто» імені 

Ю.М.Білоконя, Будівельною палатою 

України, Конфедерацією будівельників 

України, Всеукраїнською асоціацією 

органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України»  

7.  Круглий стіл  

«Великий Державний Герб 

України, як уособлення 

самобутності та величі 

Української Держави» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський 

спільно з Робочою групою з підготовки 

проекту закону України про державні 

символи України, порядок їх використання 

та охорони, створеною при Голові 

Верховної Ради України, Міністерством 

юстиції України, Міністерством культури, 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

(орієнтовно 

листопад) 

 

молоді та спорту України, Українським 

геральдичним товариством, Інститутом 

української археології та джерелознавства 

імені М.Грушевського Національної 

академії наук України 

 

8.  Комітетські слухання 

«Державна регіональна політика: 

виклики, ризики, можливості» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно 

листопад) 

І.Гузь 

В.Рубльов 

Д.Микиша 

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз, 

Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, ГО «Інститут 

громадянського суспільства», асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 

 

9.  Виїзне засідання Комітету  

«Впровадження реформи 

децентралізації на Волині» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно 

листопад) 

І.Гузь 

В.Рубльов 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, Волинською 

обласною радою, Волинською обласною 

державною адміністрацією, Шведсько-

українським проектом «Підтримка 

децентралізації в Україні», асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 

 

 

10.  Виїзне засідання підкомітету з дата та місце О.Качура А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в 

органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород з 

обговорення питання: 

«Автоматизація процесів/систем 

управління людськими 

ресурсами на основі сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, підвищення 

ефективності та прозорості 

державної служби» 

 

 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно 

листопад) 

 

О.Корнієнко 

 

спільно з Національним агентством 

України з питань державної служби, 

Українською школою урядування, 

Європейською комісією, Світовим банком 

 

 

11.  Щорічний форум «Ефективне 

місцеве самоврядування як 

запорука демократичної та 

правової держави» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно 

листопад) 

 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

В.Безгін 

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, Програмою Ради 

Європи «Зміцнення децентралізації і 

реформи публічної адміністрації в Україні», 

Донецькою обласною державною 

адміністрацією, Луганською обласною 

державною адміністрацією 

12.  Круглий стіл  дата та місце Р.Лозинський А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

«Нова редакція Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні» через призму 

Європейської хартії місцевого 

самоврядування» 

 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно  

грудень) 

Д.Гурін 

 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, Програмою Ради 

Європи «Зміцнення децентралізації і 

реформи публічної адміністрації в Україні», 

проектом USAID «Розробка курсу на 

зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні (ПУЛЬС)», асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

13.  Круглий стіл з обговорення 

проблемних питань просторового 

планування та містобудівної 

документації, проектування та 

будівництва об'єктів соціальної 

сфери та інженерного 

забезпечення  

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно  

грудень) 

А.Клочко 

Г.Бондар 

О.Дунда 

А.Малюга, І.Казімірова, Г.Михайленко, 

В.Коваленко 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, ДП Українським 

державним науково-дослідним інститутом 

проектування міст «Діпромісто» імені 

Ю.М.Білоконя, Всеукраїнською асоціацією 

органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України», Національною 

Спілкою Архітекторів України, з німецько-

українським проектом «Інтегрований 

розвиток міст в Україні II», що виконується 

федеральною компанією Deutsche 

Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), яка діє за 

дорученням Федерального міністерства 

економічного співробітництва та розвитку 

Німеччини (BMZ) 

14.  Круглий стіл  дата та місце О.Качура А.Малюга, О.Данилюк, О.Маковський, 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

«Окремі аспекти запровадження 

та функціонування інституту 

префекта в Україні» 

 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно  

грудень) 

О.Корнієнко 

Д.Гурін 

В.Безгін 

І.Ляшко, Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, Програмою Ради 

Європи «Зміцнення децентралізації і 

реформи публічної адміністрації в Україні», 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

15.  Виїзне засідання Комітету 

«Впровадження реформи 

децентралізації на прикладі 

Харківської області»  

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

  

(орієнтовно 

грудень) 

Р.Лозинський 

О.Літвінов  

Д.Микиша  

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, Харківською 

обласною радою, Харківською обласною 

державною адміністрацією, Шведсько-

українським проектом «Підтримка 

децентралізації в Україні», асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 

16.  Круглий стіл  

«Сучасний стан та проблеми 

благоустрою в населених 

пунктах, законодавче 

регулювання благоустрою в 

об'єднаних територіальних 

громадах» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно січень) 

А.Клочко 

Г.Бондар 

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко 

спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, Всеукраїнською 

асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України», 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

 

17.  Виїзне засідання Комітету  дата та місце І.Гузь А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

«Впровадження реформи 

децентралізації на Закарпатті» 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно січень) 

 

В.Рубльов спільно з Міністерством розвитку громад 

та територій України, Програмою Ради 

Європи «Зміцнення децентралізації і 

реформи публічної адміністрації в Україні», 

Закарпатською обласною радою, 

Закарпатською обласною державною 

адміністрацією, асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

 

18.  Круглий стіл  

«Реформа виборчого 

законодавства: результати та 

перспективи» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно січень) 

 

А.Загоруйко А.Малюга, В.Каніковська, О.Данилюк 

спільно з Центральною виборчою 

комісією, Міністерством розвитку громад 

та територій України, Міністерством 

юстиції України, Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська 

мережа «ОПОРА», Міжнародною 

фундацією виборчих систем (IFES) в 

Україні, Офісом Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні, асоціаціями органів 

місцевого самоврядування. 

19.  Щорічний форум «Місцеві 

вибори 2020: новели 

законодавства та шляхи їх 

реалізації»  

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

А.Загоруйко А.Малюга, В.Каніковська, О.Данилюк 

спільно з юридичним журналом «Право 

України», Центральною виборчою 

комісією, Міністерством розвитку громад 

та територій України, Міністерством 

юстиції України, Всеукраїнською 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

 

(орієнтовно жовтень) 

громадською організацією «Громадянська 

мережа «ОПОРА», Міжнародною 

фундацією виборчих систем (IFES) в 

Україні, Офісом Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні, асоціаціями органів 

місцевого самоврядування. 

20.  Комітетські слухання 

«Реформа системи оплати праці 

на державній службі» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

(орієнтовно жовтень) 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко 

спільно з Національним агентством 

України з питань державної служби, 

Міністерством фінансів України, 

представництвом ЄС в Україні, 

представниками Посольства країн донорів  

(Німеччина, Японія, США), проектом ЄС 

«Підтримка комплексної реформи 

державного управління в Україні»  

EU4PAR, Програма SIGMA (Support for 

Improvement in Governance and Management  

- Програма підтримки вдосконалення 

врядування та менеджменту) 

 

 

 

 

 


